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Başoğlu Kablo kullandığı üstün teknoloji ile, alev iletmeyen ve damlama yapmayan
kabloları sayesinde, alt yapıdan üst yapıya kadar nitelikli
kablo çözümleri sunmaktadır.

Tanıtım Video

Ürün Kataloğu

CE
CE

'

�
TSE ıso
9001:2008

fj'•

<lHARt>

ABS ıso
9001:2008

HAR

�-'./

VIP Sayfa

'i\l
UL

�

!!§!

VDE

BSI 6387
testreport

:!s
ROHS

REACH

A
LPCB

Ae

TÜVRheinland

1

40

YÜCEL
Kablo Sanayi ve Tic. A.Ş.

Hayat için üreten güçlü Türkiye için var olan bir başarı hikayesi...
40.Yılı kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz!

·· .
.··•....·....·.·.•.···.-:•
.
·•.· ·· ··•··.···.·······
:- :

·: :.-:-·:-: •. www.yucelkablo.com.tr

Yenilenen web sitemizde yeni ürünlerimizi detaylı fotoğraflarıyla görebilir,
Online Sipariş ile özel kampanyalardan faydalanabilirsiniz.
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El-Bi Fiyat Listesi 2019

Enis ALKAN Röportaj

El-Bi Video

İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE FİBER PRİZ DÖNEMİ
EL-Bİ ELEKTRİK; ZENA, VEGA, MODA ve ARYA serilerinin yeni
Fiber Sonlamalı Data prizleriyle, artık yüksek hızda interneti,
odalarınıza ve oradan da masalarınıza kadar ulaştırabilirsiniz..

FİBER
İNOVASYON

BAŞYAZI

Nurşah Sunay
GenelAYayın YönetmeniA

İletişim Kavramları ve Gelişim Süreci
Sektörel Yayıncılık olarak 10.yılımızı kutladığımız 2020,
bizim için ayrıca özel bir anlama da sahip.. Geri dönüp
geçirdiğimiz süreci şöyle bir hatırlayınca, sektörel
dinamiklerin ve stratejilerin, dolayısıyla da hizmet ve
alanlarımızın nasıl kökten bir gelişim gösterdiğini ve bu
değişimin hızını hayretle izliyorum.

rehber olacağına inanarak İletişim Teknolojileri ve
Stratejileri üzerine bir dizi hazırlamak istiyorum.

Sanırım zaman artık eskisinden de hızlı akıyor. En azından
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için böyle olduğunu
söyleyebilirim. Küresel pazarların eridiği pota, şimdi
kültürel erozyonları da beraberinde getirerek, bize
yepyeni insan profilleri sunuyor.

Hal böyle olunca, sosyolojinin “kültürel gecikme”
kuramının teknoloji, dolayısıyla iletişim yöntemleri için de
geçerli olduğunu düşünmeden edemiyorum.

Dolayısıyla tüm bildik pazarlama stratejilerimizi, tanıtım
ve reklam faaliyetlerimizin, henüz yenisine alışmadan
güncellendiği bu dönemde, başta elektrik ve aydınlatma
olmak üzere, güvenlik, otomasyon ve enerji sektörlerinde
faaliyet gösteren üretici dostlarıma ve tüm paydaşlarıma
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İnsanlık tarih boyunca her zaman teknoloji, bilim ve
sanatta kendi iletişim araçlarını da özgün biçimde çağına
uyarlamayı başarmıştır. Ancak bu uyarlama ve değişim
son dönemlerde baş döndürücü bir hızla gerçekleşiyor.

Gutenberg devrimiyle beraber sözlü iletişimden yazılı
iletişime geçişimiz önemli bir milattı. Ancak bu değişim,
medeniyet tarihimize kıyasla çok kısa bir zaman diliminde
yüksek önemi bakımından ömrünü tamamlayarak bizi,
yerini yeni medya tabir ettiğimiz dijital dönüşümün odak
noktasında olduğu bambaşka bir dünyaya sürükledi.

BAŞYAZI

20.yy ikinci yarısından itibaren özellikle batı toplumlarında
göze çarpan rasyonel, bilimsel yöneliş Marshall
McLuhan’ın da dediği gibi acaba bizi “küresel bir köy”
haline mi getiriyor?
Ekonominin ve dolayısıyla kültürlerin küreselleşme
gerçeği ile ortak profillere doğru kaydığımız,
tektipleştiğimiz, birbirimize belki de gereğinden
fazla benzemeye başladığımız bu değişim, dikkatle
irdelendiğinde, insanın varoluş deneyiminin en değerli
başlığı olan “biricikliğine” indirilmiş bir darbe gibi..
Enformasyon toplumlarındaki değişimin bireye etkisi
bu yazının konusu olmadığı için, sizi kendinizle baş başa
kaldığınız bir an kritik etmek üzere, bir soruyla baş başa
bırakarak devam ediyorum: Neden iletişim kanalları
sürekli geliştiği halde, sosyal ilişkilerimizi kaybediyoruz?A

• 1485’te Macarlılar tarafından çıkarılan bugünkü örneğe
en yakın ilk gazete
• 1888’de Henrich Hertz’in elektromanyetik dalga
deneylerini takip eden telsiz telgraf
• 1910 yılında ilk defa Amerika’da kullanılan radyo
• 1969 yılında ilk denemesini Amerikan Savunma
Bakanlığı’nın yaptığı internet
Listenin sonuna doğru yaşanan gelişme ve değişimlerin
arasında zamanın ne kadar kısa aralıklarda olduğunu siz
de fark ettiniz mi?

Yeni İletişim Teknolojilerinin Gelişimi
Toplumsal bir etkileşim olarak özetleyebileceğimiz
”Communis” Latince kökenli bir kavram. Öyleyse,
öncelikle iletişimi; “bilgi paylaşım ve aktarımı” olarak
dar bir alana hapseden yanlış kalıbımızı da kıralım. Bu
kavram, içinde toplumsal etkileşim ve ilişkiyi muhakkak
barındırmak zorundadır.
Yunanca sanat, zanaat anlamına gelen “techne” ile
bilmek ve bildiğin üzerine çalışmak anlamına gelen
“logia” kelimelerinin birleşiminden oluşan “teknoloji”,
yaşadığı gelişim ile iletişim sürecine direkt ve en büyük
katkıyı yapması ve paralel gelişim göstermesi bakımından
birlikte ele alınması gereken iki kavram olarak karşımıza
çıkıyor.
Öyleyse “Yeni İletişim Teknolojileri” insanlar ve toplumlar
arasındaki zaman/mekan farkını kaldıran, hızlı bir
etkileşim ortamı sunan araçlarının tümüdür.
İnsanlık tarihinin bu aşamaya gelen kadar geçirdiği
evreleri gösteren, önemli gelişmelerin tarihçesine bir
göz atalım;
• MÖ 3500 yıllarında Sümerlerin kil tabletler üzerindeki
çivi yazıları
• Mısırlıların MÖ 1900’lerde papirüsleri konu alan kitap
• MÖ 868’de Çinlilerin kitap basımı için kullandığı blok
modeli

Önümüzdeki sayı iletişim sanatını icraya beraber
devam edelim.. Hepinize başarının yakanızı bırakmadığı,
kurumsal ve bireysel iletişiminizin zirve yaptığı keyifli bir
yıl dilerim,
Sevgiyle..

• MÖ 540’da Atina’da kurulan bilinen en eski kütüphane
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Ahmet Soylu
Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler MüdürüA

Akıllı Direk
Yapay zeka ( Artificial intelligence- AI) dünyamızdan,
uzak bir kelime olmaktan çıktı. Öyle faydalı donanımları
yönetip hayatımızın merkezine forwardlıyor ki; özellikle
IoT (Internet of Things - Nesnelerin İnterneti) kavramı ile
her yer akıl almaz şekilde akıllı oldu.
Akıllı telefonlar, akıllı saatler, akıllı evler, akıllı binalar,
akıllı belediyeler, akıllı şehirler.
Bu şık ve akıl dolu tabloda, akıllı direkler kavramı da hayat
buldu, yerini aldı.
Şehirlerde aşina olduğumuz direkler var:
• Aydınlatma direkleri,
• Baz Istasyonu direkleri,
• Kamera direkleri gibi.
Hepsi sadece kuruldukları amaca uygun kullanılıyor.
Şimdilerde ise; akıllı direk ile bu fazla ve üzerine birden
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fazla fonksiyon ilave edilmiş estetikten yoksun direk
trafiğinden kurtuluyoruz.
Sokak lambasından akıllı direğe geçmek büyük bir hamle.
Gelişkin Nesnelerin İnterneti özelliklerine sahip yeni
direkler, sokak aydınlatmasının bir belediye hizmeti ve
mali yük olmasından çıkarak, potansiyel olarak gelir
kazandıran dinamik bir veri noktası, kablosuz bağlantı
merkezi ve çevre monitörü haline geliyor.
Alt yapıları sayesinde telekomünikasyon ve hatta
reklamcılık gibi yeni hizmetler sunarak belediyelere ek
gelir olanağı da sağlıyor.
Bir de bu direkte solar uygulama yapıldığını düşünelim,
ne yüksek verimlilik sağlanır öyle değil mi?
Bir akıllı direkte neler var neler;

>>>

VESTEL

Proje Qrtai·;;

GURURLA YERLi
VESTEL LED
AYDINLATMA
•• ••
•
URUNLERI

AR-GE çalışmaları ve üretimi Vestel City'de yapılan
Vestel LED aydınlatma ürünleri, endüstri ve sokak aydınlatma alanında
yüksek kaliteli çözümler sunuyor.
Gururla yerli teknoloji geleceğimizi aydınlatıyor.

(O)Z0RLU

VESTEL

MAKALE

• Elektrikli araçlar için, şarj ünitesi görevi yapar.
• Üzerindeki prizler ile telefon şarj etmek gibi pratik
çözümler sunar.
• Üzerindeki gizli entegre antenler sayesinde, hava
durumu ve kalitesi, gürültü ve olay tespiti de dahil
olmak üzere güncel çevre izlemesi sağlayan ve kentsel
alanlarda genel yaşanabilirliği arttıracak kararları
desteklemek amacıyla veri toplanabilir.
• Üzerindeki gelişmiş örüntü tanıma özellikli akıllı
mikrofonlar ile; bağırma, araç alarmları, cam kırma ve
hatta silah sesleri gibi, anti sosyal davranışlarla ilişkili
seslerle tetiklenerek ilişkilendirilmiş merkezlere data
aktarır.
Bu tip durumlar sonrasında otomatik olarak aydınlatmayı
güçlendirir, sesleri kaydeder ve acil durum servislerini
uyarırlar.
• Tüm bunlara ilave solar panel eklenerek, tüm bu
aparatlara enerjiyi bedava sağlama lüksü verir.
Bu arada şık tasarımı ve dekoratif dış görünümleri ile akıllı
direkler, kentin genel estetiğini koruyarak çevreye uyum
sağlar, değer katar. Baz istasyonu için kurulmuş çirkin
görüntüler ortadan kalkar. Teknoloji, insanların hayatına
daha hızlı servis edilir.

• LED Aydınlatma Armatürünü üzerinde barındırır. Bu
armatür solar olabilir.
• Kent genelinde kullanılan 4G / 5G için bir baz
istasyonudur.
• Wi-Fi veya Li-Fi için modem görevi görür.
• Üzerindeki kameralar vasıtasıyla; çevre izleme ve olay
tespiti gibi gelişmiş güvenlik seçenekleri sunar. Veri alır
ve iletir.
Bu kameralar, trafik akışını iyileştirmek, bakım kararlarını
şekillendirmek ve gerektiğinde acil durum ekiplerinin
harekete geçmesini sağlamak için yol koşullarını
gözlemleyebilir.
• Üzerindeki farklı ve çeşitli “Nesnelerin İnterneti”A
sensörleri ile, telekomünikasyon ve reklamcılık kanalıyla
da potansiyel olarak gelir kazancını arttırmaya yönelik
hizmetler sunar.
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Akıllı belediyecilik ve sürdürülebilir politikalar adına,
sokaklarda, parklarda bahçelerde yüksek konfor alanı
yaratılır.
Bu konforlu alanı yaratmada, firmalar varlık gösterip fayda
sağlamak, yaşamsal alanların iyileştirilmesinde paydaş
olmak için Ar-Ge’lerini güçlendiriyorlar.
Bir akıllı direk düşünün ki, bulunduğu alandaki kalabalığı
ölçümlüyor, cinsiyetlerini tespit ediyor. Sonra kadın
sayısının fazla olduğunu görünce; entegre olduğu
yakındaki reklam panosunda kadın parfümü veya giyim
mağazası reklamı, erkek sayısına göre, saat veya araba
reklamı dönmesini sağlıyor.
Böylece sadece reklam gelirleri ve yönetimi üzerinden
belediyeye gelir sağlıyor. Bu varyasyonlar çoğaltılabilir...
Yeterki algoritması hazırlansın, hayaller kurgulansın.
Direk deyip geçmemek lazım, çok akıllılar çoook.
Akıl dolu yarınlar dileğimle, Hoşgeldin 2020...

GOLD FİRMA DİJİTAL REKLAM SAYFASI
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NOVSEN ÜRÜN KATALOĞU
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Toprak Kaçak Akım
Koruma Röleleri

AC,A ve F- TRMS
RS485 MODBUS RTU ve gerçek zaman saati (RTC)
Kaçak akımın sürekli olarak gösterimi
2500 Hz'e kadar ACTHD gösterimi
Seçilebilir antifilibrasyon filtresi
Seçilebilir harmonik filtre

www.novsen.com
©+90 (216) 232 22 66

BI info@novsen.com
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Kadri Demir
POLDY İKAYazılım Yönetici Ortağı

İşe Alımlarda Değişim mi Dönüşüm mü?
İşe alım günümüzde şirketlerin en çok zorlandığı
konulardan birisi. Pek çok başvuru arasından en doğru
adayı bulmak oldukça zor.
Dijitalleşme başlamadan önce şirketler işe alım
sürecinde adeta başvurular tarafından boğuluyorlardı.
Her başvurunun tek tek incelenmesi, doğru kriterlere
uygunluğunun belirlenmesi oldukça zaman alıcıydı.
Teknolojinin hızla gelişimi ile birlikte değişmekte olan
işe alım süreçleri yapay zeka uygulamaları ile dönüşüme
uğramaktadır.
Yapay zeka işe alım sürecine ilk olarak filtreler ile adım
attı. Basit filtreleme algoritmaları sayesinde adaylar
saniyeler içerisinde belirlenen kriterlere göre (mezun
olunan okul, iş ve sektör tecrübesi, yurt dışı deneyimi vb.)
ayrılabilmeye başlandı.
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Sistem o kadar yol katetti ki adayların sosyal medya
hesaplarındaki bilgilerden yola çıkarak, başvuru inceleme
sistemini de sürekli güncel tutabiliyor. Hatta adaylara
otomatik olarak e-postalar göndererek, adayların
Facebook sayfalarına reklam ekleyerek başvuruları
sürekli teşvik edebiliyor.
Yine de filtreleme algoritmaları içinde bulunduğumuz
teknoloji çağı için çok ileri bir seviye sayılmaz. Yapay
zekanın asıl üstün yönleri mülakat aşamasında karşımıza
çıkıyor.
Yapay zeka algoritmaları tarafından oluşturulmuş
chatbotlar artık mülakatlarda kullanılmaya başlandı.
Chatbotlar için; kişiyle genellikle belirli bir senaryo
üzerinden iletişim kuran, sorular soran ve aldığı cevaplara
göre konuşmayı sürdüren bir yazılım parçası diyebiliriz.
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Daha yaşanılabilir bir Dünya için"
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Aslında bir nevi gelişmemiş sanal asistan da denebilir.
Sistem işe başvuran adaylarla online bir sohbet başlatıyor
ve adayların istenilen seviyede olup olmadığını ölçen
ufak bir sohbet gerçekleştiriyor.
Konuşma bittikten sonra ise başvuru izleme sistemine
adayla ilgili bir puan kartı ve transkript gönderiyor. Eğer
bir aday sistemi etkilemeyi başardıysa, sistem bu sefer bir

insan ile mülakat ayarlıyor ve insan kaynakları personelini
bilgilendiriyor.
Chatbotların yanı sıra yapay zekanın getirdiği başka bir
yenilik ise video mülakat uygulaması. Sistem işe en
uygun adayı bulabilmek için mülakatı video kaydına alıp
mülakat bittikten sonra, adayların mülakat sırasındaki
jestlerini, mimiklerini, ses tonlarındaki değişimlerini ve
mikro ifadelerini yapay zeka algoritmaları ile analiz ediyor.
Mesela adayın mülakat sırasında belirli bir konuda yalan
söyleyip söylemediğini, kişinin göz bebeklerinin büyüyüp
küçülmesinden ya da o anda yaptığı bir hareketten yola
çıkarak tespit edebiliyor. Aynı zamanda bu gibi analizlerle,
mülakatlarda oluşabilecek ön yargılardan da kurtulmayı
hedefliyor.
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Yapay zeka teknolojilerinden de sadece işe alım
sürecinde değil, İK’nın diğer sorumluluk alanlarında da
yararlanılıyor.
Bütün bu yeniliklerin yanında yapay zeka uygulamaları
beraberinde bir takım ön yargıları getiriyor. En büyük
korkuların başında çalışanların işlerini bilgisayarlara
kaptıracağı yer almakta.

Ayrıca yeni teknolojilere adapte olamama da çalışanların
bir diğer endişesi. Ancak çalışanlarda oluşan bu korku
ve endişe yersiz. İnsan kaynaklarında yapay zeka
teknolojilerinin kullanımı ancak, çalışanları eğitimlerle
yeni teknolojiler hakkında sürekli bilgilendirerek ve
adapte ederek mümkün.
Bu sayede hem çalışanlar yersiz endişelerinden arınmış
olacaklar, hem de şirketin kullanacağı yeni teknolojilere
uyum sağlayarak verimi düşürmeyecekler.
Yapay zeka üzerine çalışmalar arttıkça, insan kaynakları
alanında da ilerlemeler olmaya devam edecektir.
Görüşmek dileğiyle..

Ürün Kataloğu

Tanıtım Video
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Evren Yurttaş
Yurttaş Holding Yönetim Kurulu BaşkanıA

Savunma Sanayi
Son günlerde Ar-Ge denince akla Savunma Sanayi,
Savunma Sanayi denince de ilk olarak aklımıza İnsansız
Hava araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları geliyor.
Her şerde bir hayır vardır cümlesinin tezahürü
gibi algılanabilecek İHA ve SİHA’lar uluslararası
tedarik ediliyordu ve çeşitli sebeplerden dolayı veri
paylaşımından, diğer birçok özelliğine kadar sınırlı
kullanılabiliyordu.
İHA ve SİHA’lar; terörle mücadele başta olmak üzere
bugün birçok alanda uçak, helikopter vb. hava hakimiyeti
ve üstünlüğü sağlayan makine ve teçhizatlara göre hem
edinim maliyeti, hem bakım-onarım, hem de havalanma

20

Ocak’20 • www.sektorumdergisi.com

ve havada kalma maliyetleri açısından tartışılmayacak
üstünlüklere sahiptiler.
Bunlar göz önüne alındığında mutlaka yerlileştirilmesi
gerekiyordu ve gerçek anlamda uluslararası rekabette
neredeyse en iyi İHA ve SİHA’lar ülkemizde üretiliyor.
Cumhurbaşkanımızın damadı olarak gündeme gelip,
siyasi anlamda Cumhurbaşkanı’na görüş yakınlığı
bulunmayanların bile takdirini kazanan Selçuk Bayraktar
ve üretmiş olduğu makine ve teçhizatlar, onu bugün ve
gelecekte birçok tabuyu yıkan ve bu ülkede uluslararası
kabul gören bir şeyler üretilemez algısını yerle bir
eden kişi olarak hatırlatacak ve saygı ile anılmasını
sağlayacaktır.

Pano Malzemeleri

Kompanzasyon Çözümleri
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Peki bir makine, ürün veya teçhizatın gerçekten kendi
imkan ve kabiliyetleri ile üretilip uluslararası kabul
görebilmesi için ille de Cumhurbaşkanı gibi birinin yakını
olmak mı gerekiyor?
Ya da Selçuk Bayraktar Cumhurbaşkanı’nın yakını olmasa
üretimlerinin en büyük alıcısı konumundaki kamu bu
ürünleri kullanıma imkan sağlar mıydı? Ya da Selçuk
Bayraktar’ın başına bir şeyler gelir miydi?

Modern hayatta ameliyatların bile elektrik olmadan
yapılamaması bunun en ciddi ve somut örneği olarak
verilebilir. Ya da ameliyat esnasında aydınlatmanın
patlaması, iklimlendirme sistemlerinin yanması veya
bilgisayarlı biyomedikal yaşam cihazlarının çalışmaması
veya hatalı çalışması gibi birçok örnek bir çırpıda
sayılabilir.
Savunma Sanayii bugün İHA ve SİHA ile farklı bir gündemi
yakalamış olup, gelecek dünyada elektrik üzerinden
gelebilecek tehlikelere tedbir almanın öngörüsünü
maalesef şimdilik ıskalamış görünüyor.
Hayatımızın 24 saati içerisinde 20 saatinin elektrik ile
direk irtibatlı olduğunu, otomobillerinde bu işe dahil
edilmeye başlanması ile 24 saatin tamamının elektrikle
geçeceğini görmek, gelecekte saldırıların elektrik
kaynaklı yapılabileceğini ön görmek için dahi olmaya
gerek yok.

Neler olabileceğini kestirmek elbette güç ancak, bu
kadar hızlı kabul görüp, devlet imkanları ile korunması
şüphesiz yakınlıkla alakalı görünüyor.
Ülkemizde her gün ana akım medya başta olmak üzere
neredeyse tüm geçerli ve etkili mecralarda “sakın
uluslararası lobilerin tersine üretim yapma, seni ortadan
kaldırırlar” gibi birçok komplo teorileri üretilmekte ancak,
iş Savunma Sanayi’ne gelince bu söylemler komplo
teorisinden çıkıp reele dönebilir.
Bu söylemlerin %99’u hayal ürünü olmakla birlikte %1’i
gerçekten suyun akışını çevirme tehlikesi arz edebilir.
Dinamit 1866 yılında İsveçli bilim adamı Alfred Nobel
tarafından bulundu ve bunun kendi insanlarının ölümü
için kullanıldığını gördü. Belki ticari elektriği icad eden
Nikola Tesla elektrik ile insanların öldürüldüğünü veya
normal hayatın akışına etki edecek sonuçlarını göremedi
ama biz kullanımı arttıkça yangınlar başta olmak üzere, iş
ve yaşam akışlarımızın etkilenmesi gibi birçok sonuçlarını
görüyoruz.
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Elbette sorun varsa çözüm de vardır. Savunma Sanayi’nde
benim de proje liderliğini yürüttüğüm elektrik kaynaklı
aşırı gerilimler, sabotajlar ve saldırıların önlendiği
sistemlerin kullanımı giderek artıyor.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Alişan Çapan
Günsan Pazarlama DirektörüA

Marka Deneyimi
Ünlü yazar Maya Angelou’nun şöyle bir sözü var; İnsanlarA
onlara ne söylediğinizi unutabilirler. İnsanlar onlara
ne yaptığınızı da unutabilirler. Ama insanlar, onlara
kendilerini nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar.

bu konsept tüm tecrübeler ve gözlemler sonucu
bir markanın insanlar üzerinde bırakmış olduğu tüm
duyguların bütününü ifade etmektedir.

Ne kadar anlamlı bir söz değil mi? Bence Maya Angelou
bu sözünü bir pazarlama zirvesinde söyleseydi pazarlama
dünyasında Philip Kotler kadar ün sahibi olabilirdi.

Marka deneyimi daha önceki yazılarımda bahsetmiş
olduğum müşteri deneyiminden daha geniş bir tanım.
Tabiki bir marka hakkında fikir ve tercübe sahibi olmanız
için müşterisi olmanız gerekmez.

Bunu bir pazarlama profesyoneli olarak değil, bir kullanıcı
olarak söylüyorum. Çok uzun zamandır ürün veya hizmet
satın almıyorum.

Marka deneyimi genellikle markanın size yansıttığı
imajı ile ilgilidir. Bazı markalar çok belirgin şekilde geniş
kesimlerde aynı algı ve hissiyatı yaratır.

Sadece sahip olduğum ürün ve hizmetin bana
hissettirdiği huzur, mutluluk, kimlik, tecrübe ve şu an
aklıma gelmeyen bir grup diğer duyguları satın alıyorum.
Marka Deneyimi (Brand Experience) olarak bahsedilen

Çok kuvvetli akımlar populasyonların tamamını
etkiliyememişken bir araba markası dünyanın tamamında
güvenlik denildiği anda ilk akla gelen marka olabilir.
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Tabi müşteri deneyimi tamamiyle marka deneyimi ile
aynı paralelde olmak zorundadır. Aksi halde çok kısa bir
zaman içerisinde işler sarpa sarabilir.
Peki marka deneyimi bu kadar önemliyse markalar bu
konuda nelerAyapmalı?A

Benim bu markaya dair hatırladığım ürünün hiç
gözükmediği bir çok televizyon reklamı var. Bu markayı
hepiniz biliyorsunuz. Demek ki marka iki tekerlekten çok
daha fazlasını sunuyor. Daha önce belirttiğim gibi beş
temel boyuta da dokunuyor.

Markalar Brakus’un belirttiği gibi beş temel boyutta doğru
noktalara dokunmalı: Duyusal marka deneyimi, duygusal
marka deneyimi, düşünsel marka deneyimi, eylemsel
marka deneyimi, ilişkisel marka deneyimi.

Aynı mesajı yüksek frekansta tüm kanallardan yaymak,
basit ve net bir iletişimle bunu yapmak işin önemli bir
kısmı. Müşteri deneyiminiz de tüm temas noktalarında bu
kompleks olmayan mesajı destekliyorsa doğru yoldasınız.

Marka deneyimi konusu açılınca aklıma sıklıkla bir
motosiklet markası geliyor. Adından bahsetmeyeceğim
ancak bu marka çok uzun zamandır ürün teknolojisi
açısından kendisini pek de geliştirmemesine rağmen çok
geniş toplulukların rüyalarını süslüyor.

Kabul etmek lazım ki, bir çok marka için bunu yakalamak
ürün ve sektörel sınırlamalar nedeniyle zor olabilir.

Marka aslında bir hayal satıyor. Farklı bir yaşam tarzıyla
beraber, insanların kendilerini görmek istedikleri yerde
görmelerini sağlıyor.
Sahibi olduğunuzda farklı bir grubun mensubu
oluyorsunuz ve özel hissediyorsunuz. Dinlediğiniz
müzikten tutun, giyindiğiniz pantolona kadar her şey
birbiri ile iç içe bir tarz alıyor.
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Diğer taraftan bir jingle dinlediğimizde marka ile nasıl
ilişkilendirdiğimizi ve bizi duygusal olarak nerelere alıp
götürdüğünü de göz ardı etmemek lazım.
Marka deneyimi yaratmak bitmez tükenmez bir süreç, bir
yolculuk. Bir proje ile yapıp bitirilecek bir iş değildir ancak
müşterilerinizle uzun süreli bir ilişki kurmanın da en temel
yoludur.
Gelecek ay görüşmek dileğiyle…
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Yılmaz Caymaz
Opaş Paket Şalter Genel KoordinatörüA

Endüstri’nin Dünyamıza Girişi
Dostlarım tekrar merhaba.. Yeni yılın hepimize tüm
dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Bu yılın ilk makalesi Sanayi/Endüstri Nedir? olsun. Nasıl
evrim geçirmiştir ve neler getirmiştir? Yararlarını ve
zararlarını, kısacası olumlu ve olumsuz tüm yönlerini ele
alıp sizlerle paylaşmak istiyorum.
Endüstri veya sanayi sözlük anlamı ile “Var olan
hammaddelerin işleyişinde, işlenen hammaddelerin
kullanılacak ürünler haline getirilmesi ve tüm bu süreç için
gerekli olan bilgi, araç ve kullanılan yöntemlerin bütünüdür”
diye tanımlanmaktadır.
Bu konuda yüzlerce tanım bulunmaktadır. Kendi içinde
“sanayi tanımı” değişkenlik gösterebilir. Örnekleme
yaparsak, hammaddelerin maddeler haline getirmek,
enerji kaynaklarının ortaya çıkarılmasını sağlamak,

28

Ocak’20 • www.sektorumdergisi.com

meydana getirilen hammaddeleri kullanarak, kullanılacak
ürünlerin elde edilmesine kadar geçen sürecin adı
denilebilir. Bu bir süreçtir ve aslında bütünü kapsayan,
değişkenlik gösteren tanımlardır.
Bütün bu çeşitlendirmeler aslında sanayi-endüstri
kavramlarının tanımlamalarını geliştirerek bizlere her
yönüyle geniş bir alan sunmaktadır.
Endüstri’nin günümüzde yer almasının süreci nasıl
başladı?
Sektör dostları, 1770’li yılların ortalarına kadar binlerce
yıldır atlar ve benzer hayvanlarla devam eden serüven,
at arabalarının ortaya çıkması ile gelişime uğramış
ve 1698 yılında İngiliz mühendis Thomas Savery’nin
buhar makinesi icadı ile yenilikler arka arkaya gelmeye
başlamıştır.

>>>
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Bu dönemin icatları ve sonrasında bireysel iş üretimi,
yerini çoklu üretim anlayışına bırakmış ve bu durum da
hayatı kolaylaştıran sonuçları beraberinde getirmiştir.
1765 ile 1780’li yıllar arasında, ilk olarak 1769’da İngiliz
Richard Arkwright daha önceleri el ile eğirilen pamuk için
bir pamuk eğirme makinesi icat etmiş ve zaman içinde
geliştirmiştir.
Yine aynı zaman aralığı içinde İngiliz Edward CartwrightA
mekanik dokuma tezgahını icat etmiş ve bunu ardından
James Watt buhar makinesini geliştirmiş ve daha
kullanışlı hale getirmiştir. Bu gelişimi devam ettirerek, bu
makinenin sanayi de kullanılmasına öncülük etmiştir.
Bunların beraberinde kara yolundaki en önemli gelişme
buharla hareket eden lokomotifin icadı ve dolayısıyla
demir yollarının ortaya çıkmasına neden olmuş ayrıca
buhar makinesinin deniz yollarında buharla çalışan
gemilerin yapımını sağlamıştır.

Aslında bunun öncesinde Amerikalı RobertAFolton, yapmış
olduğu buharlı gemi ile ilk seferi düzenlemiştir..
Hodson Irmağı üzerinde gerçekleşen sefer, gelişmelerin
hızla devam etmesiyle okyanuslar arası gemi seferlerinin
yapılmasına yol açmıştır.
Bütün bunlar, insanoğlunun hız kavramı ile tanışmasına
vesile olmuştur. Artık uzak mesafeler yakına gelmiş
demektir..
İcatların yapıldığı ülkelerin dışındaki ülkelerde sanayi
gelişimi hızla artmaya devam ederken, dünyanın her
noktasına artık hammaddeler ulaştırılmakta ve üretim
yapılmakta olduğu görülmeye başlanacaktır.
Değerli sektör dostlarım, 1900’lü yıllara yaklaşmaya
başlarken bu kez demir çağının getirdiği yenilikler
ve sanayiye olan gelişme katkılarının yanında başka
alanlarında ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Tüm bu gelişmelere öncülük eden ise toprakta bulunan
demirin eski yöntemlerle şekillendirilmesine karşın,
1800’lü yıllarda ham demiri elde etmenin yöntemleri
bulunmuş ve şekillendirilmesinde ise torna tezgahları,
istim çekici, delik açma makinesi gibi üretim makineleri
de üretilmeye başlanarak yeni bir çağa doğru başlama
hareketi ortaya çıkmıştır.
Demirin işlenmesi sanayileşmede makine yapımının
önünü açmış ve bronz çağından sonra demir çağının
başlangıcı olmuştur. Tüm bu yaşananlar sanayileşmede
ikinci dalga olarak ifade edilir.
Dalga dalga gelen icatların devamında üçüncü bir dalga
geliyor karşımıza; Ulaştırma Çağı
Hatırlayacak olursak, ilk sanayi akımının başlaması 1775’li
yıllara dayanırken, ikincisi 1825’li yıllarında olmuştur.
Hızla devam eden bu süreçte ilerlemeler inanılmaz yollar
katetmiş, hatta icatların olduğu ülkelerde bile bu hıza
yetişmekte zorluklar yaşanmaya başlamıştır.
1820’lerde GeorgeAStephanson, lokomotif ile ilgili
çalışmaları esnasında kullanılacak demir yollarının da
planlarını yapmış ve bunları yaparken aynı zamanda
bataklıkların kurutulması işlemlerini, köprülerin yapımı
gibi yöntemlerin gelişmesine öncülük etmiştir.
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Gelecek sayımızda bu yeni alanlardan kimya çağı ve
beraberinde oluşan endüstri ile ilgili devam yazımla
sizlerle olacağım.
Yeni yılın tüm dünyaya iyilikler getirmesi temennisiyle
esen kalın..
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Acil Durum Tamir Bakım ve Emniyet Mekanizmalı Şalter
Üst kapaktan ayrılabilen, tabandan her yüzeye
kolay bağlantı montajı yapılabilen,
özel kaplinli tamir bakım ve emniyet şalteri
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Savaş Konca
S.M.M.M. Savaş Konca MüşavirlikA

Yeni Vergi Usül Kanunu (e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye)
Vergi Usul Kanu’nu 509 Sıra Numaralı Genel Tebliği’nde
de açıkça belirtilen ve belli sınırlar üzerinde olan
mükelleflerin e-fatura, e arşiv, e -defter uygulamasına
geçme zorunluluğu ile her mükellefin uygulaması
gereken genel hükümlerden bahsedilmiştir.
Bu yazımda tüm mükellefleri ilgilendiren ve uygulama
konusundaki alternatifleri sıralayan konuları ele alacağım.
Tebliğde; “E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan
mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek
faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL’yi (vergi
mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam
tutarı 5 bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların,
“e-arşiv fatura” olarak, başkanlıkça sunulan e-Belge
düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale
getirilmiştir.”
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İfadesi ile, 01/01/2020 tarihinden itibaren 1 gün içinde
aynı kişiye (nihai tüketici) vergiler (KDV,ÖTV vb.) dahil
kesilecek fatura/faturalar toplamı 30.000 TL veya vergi
mükellefine (firma, şirket vb.) vergiler dahil (KDV, ÖTV
vb.) kesilecek fatura/faturaların toplamı 5.000TL aşması
halinde kağıt fatura kesilemeyecektir.
Yapmanız gereken ilgili fatura veya faturaları aşağıda
belirteceğim yöntemleri kullanarak düzenlemenizdir.
GİB portalı kullanılarak yukarıda bahsedilen faturaları
interaktif şifrenizi kullanarak düzenleyebilirsiniz .
Bunun için https://earsivportal.efatura.gov.tr/ adresinden
giriş yapmanız ve adımları takip etmeniz gerekmektedir.

MAKALE

Entegratör Firma İle Anlaşmak

Entegratör Firmanın Avantajları

Sizden düzenleyeceği fatura başına cüzi bir bedel alacak
herhangi bir entegratör firma ile anlaşabilir. Düzenlemeniz
gereken fatura bilgilerini size verilecek şablonu
kullanarak hazırlayabilirsiniz. İkisi arasındaki avantaj ve
dezavantajlar aşağıda belirtilmiştir.

• E-arşiv fatura ile kağıt kullanımını azaltıp çevreyi
korumaya yardımcı olursunuz.
• Yazdırma, kargolama gibi süreçleri ortadan kaldırarak
operasyonel yüklerinizi azaltır, muhasebe süreçlerinizi
daha hızlı ve basit hale getirirsiniz.
• Hata yapma oranını düşürürsünüz.
• Fatura başına maliyetiniz düşer.
• Elektronik ortamda sakladığınız için, fatura arşivinize
daha hızlı erişirsiniz.
• Nakit akışınız hızlanır.
• Toplam iş yükünüz azalırken, verimliliğiniz yükselir.
• İç ve dış denetime uygun bir altyapınız olur.

GİB Portalın Dezavantajları
GİB portalı, kesilen bütün elektronik faturaların
gönderilmesi gereken devlet platformudur. Devlet,
e-fatura kullananlara portal üzerinden aylık 500 adet
e-fatura kesip göndermeyi ücretsiz sunmaktadır.
Ancak GİB portalda her fatura keseceğinizde, bütün
müşteri, ürün/hizmet kalemini tek tek baştan yazarsınız.
Bu yüzden bir fatura oluşturup göndermek dakikalar alır.
• Gönderilen ve gelen faturalar sadece 6 ay saklanır. 6
aydan sonra veriler silinir
• Faturalar silineceğinden kestiğiniz faturaları tek tek
indirip sizin saklamanız gerekmektedir.
•Her işlem yapmak istediğinizde tekrar tekrar mali mühür
kullanmanız gerekir
• Faturalandırma yapılırken tek seriden fatura kesilebilir.

• Uluslararası finansal standartlara uyum sağlamış
olursunuz.

•Fatura çıktısı tek format olan PDF olarak görüntüleme
yapabilirsiniz

• 10 yıl veri saklama sürecinden kurtulursunuz.

• Kullanıcılar çoğu zaman açılmayan sayfalardan, çıkan
hatalardan şikayet etmektedir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

• Fatura çıktısını Excel, Word ve PDF olarak alabilirsiniz.
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Hikmet Baydar
Ekonomist/CEO-3.Göz DanışmanlıkA

Şirketleri Geleceğe Taşımak
Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni bir yıla umutlarla
birlikte giriyoruz. 2020 yılı her şeyin hayırlısını getirsin
diyerek yazımıza başlayalım.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre;
Türkiye’de 2018 yılının ilk 11 ayında 10.515 ve 2019 yılının
ilk 11 ayında ise 10.996 şirket kapanmıştır.
Bunların yerine ise 7 kat fazla şirket kurularak piyasadaki
boşluk giderilmiştir.
Sistem içerisinde başarısız olan şirketler birer birer devre
dışı kalırken, mevcutlar büyümeye devam etmekte ve
yeni şirketler kurularak hemen boşluk kapatılmaktadır.
Kapanan şirketlere baktığımızda, ya pahalı ürettiği
için fiyat tutturamayan, ya nakit akımını iyi kontrol
edemeyen, ya da tüketici davranışlarında veya teknoloji
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gibi unsurlardaki değişimi yakalayamayıp, ayak
uyduramayanlar olduğunu görüyoruz.
Peki şirketler bu ölümcül hataları neden yaparlar?
En önemlisi şirket tepe yönetiminin tavrı ve yaklaşımıdır.
Tek kişi tarafından yönetilen, bilgi paylaşımı yapılmayan,
daha çok ”ben ne dersem o olur, ben her şeyi iyi bilirim”A
tarzında yaklaşımda bulunan yöneticilere sahip şirketler
stratejik bir kararda hata yaptıklarında, kendi sonlarını da
hazırladıklarını görememektedirler.
Zaman içerisinde sermaye eridikçe, rekabet avantajını
kaybettikçe, hizmet kalitesi düşmekte ve önemli
müşterileri kaybetmektedirler.
Daha sonra ise mevcut gelirler giderleri karşılayamaz
duruma gelmekte ve firma faaliyetlerini durdurma
noktasına getirmektedir.
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Bu kaçınılmaz sonu yaşamamak için neler yapmamız
gerekli?
Öncelikle kurumsallaşmalıyız. Yani aşağıdan yukarı
bilgi, yukarıdan aşağı karar akışının en sağlıklı şekilde
yapılabilmesi için gerekli sistem kurulmalıdır.
Kurumsallaşmanın bürokrasi ve hantallaşma olmadığını
iyi bilmek gerekiyor. Bahsettiğimiz şekilde düşünenler
gerçek anlamda kurumsallaşamamışlardır.
Daha sonra her birimde çalışan kişilerin kariyer
planlaması olmalıdır. Firma büyüdükçe bu kişilerin
de başarı basamaklarını adım adım çıkabilmesi için
eğitilmesinin yolu açılmalıdır.
Yönetimde adalete çok önem verilmelidir. Başarı kriterleri
herkes tarafından kabul edilen tarzda olmalı ve başarı
kolay ölçülebilmelidir.
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Bir satın alma etkin çalışamazsa, satış başarılı olamaz.
Bir finansman zamanında doğru nakit dengesini
sağlayamazsa, çalışanlar maaş alamaz.
Görüleceği üzere tüm birimler başarılı olmadan toplam
başarıdan bahsedemeyiz. Kaldı ki kısmi başarılar sürekli
olamamaktadır.
Çalışanları ekip haline getiremezsek, küçük aile fertlerine
firmayı sevdirip bir ucundan tutarak firmanın başarısı
için çaba gösterecek hale getiremezsek, gelecekte o
kapanan firmalardan birisi olmaya adayız demektir.
Sanıldığının aksine, başarı için paradan ziyade, başarılı
yönetim olmazsa olmazdır. Aksi halde mevcut kaynaklar
bir gün tükenecektir.
2020 yılının hepimize sağlık huzur ve başarı getirmesi
dileğiyle…
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MAKALE

Ekrem Karataş
Yazılım UzmanıA

Bir SEO Uzmanı Olmak mı İstiyorsunuz? (1)
Son yıllarda adını çok sık duyduğumuz dijital pazarlamanın
merkezinde bulunan SEO (Arama motoru optimizasyonu)
birçok genç için popüler gelecek meslek planları
arasındadır.
Görüntüde rahat bir iş olması, bir bilgisayar ve internet
bağlantısının yeterli gibi gözükmesi belki de SEO uzmanı
olmak için yeterli gibi gözükebilir.
Ancak bir web sitesini belli kelimelerde arama motorlarının
üst sıralarına çıkarabilmek birçok farklı becerinin, bilginin
bir araya gelmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu ay SEO
uzmanı olmak isteyen gençlere yol gösterecek bir makale
hazırlamak istedim.
Makaleye tam başlamadan önce bazı konulara açıklık
getirmekte de fayda görüyorum. SEO dijital pazarlamanın
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bir parçasıdır ve bence dijital pazarlamanın temelindedir.
SEO bilmeden dijital pazarlama, dijital pazarlama
bilmeden SEO olmaz.
Örneğin web sitesinde kullanılan başlıklar 60 karakter
civarında olması gerektiği bir SEO’cunun bilmesi gereken
bir konu ama 60 karakterde ziyaretçinin çekilebilmesi için
gereken kelimelerin bulunması ise bir pazarlamacının
işidir.
Diğer konu ise uzman kelimesi. Uzman kelime anlamı
dışında göreceli bir kelimedir.
Ben size göre SEO’da bir uzman olabilirim ama benden
çok daha iyi olan biri gözünde uzman olmayabilirim.
SEO’da uzmanlık her zaman daha fazla çalışmayı, sürekli
öğrenmeyi ve gelişmeyi gerektirir.

MAKALE

Bu konulara açıklık getirdikten sonra asıl konumuza
dönelim. SEO uzmanı olmak için;
Basit Kodlama Bilgisi

eğer arama motorlarının dilini özellikle Google’ın
çalışmasını, geçmişini ve gelecek için planlarını çok iyi
bilmek zorundadır.

SEO uzmanı web siteleri ile uğraşır, web siteleri ise farklı
kodlama dilleri kullanılarak hazırlanmaktadır.
Bu sebeple bir SEO uzmanı temel seviyede olsa da
html, css, java gibi kodlama dillerini anlayabilmelidir.
Wordpress gibi hazır sistemlerde bile kodlama bilgisi
gerek olmaktadır.

Arama Sonuçları ve Sıralama Faktörleri

Klasik ve Dijital Pazarlama Bilgisi
Pazarlama bir ürün veya hizmeti tanıtmak için kullanılır
ve ne kadar başarılı yapılırsa getirisi de o kadar yüksek
olur. Bu mantıkla yola çıkarsak SEO uzmanı da bir
pazarlamacıdır.
Tek fark pazarlamayı müşteriyi görmeden onunla direkt
temasa geçmeden dijital olarak yapması gerektiğidir.
SEO uzmanı bir web sitesini önce Google’a sonrasında
ise Google’da arama yapan kullanıcılara pazarlamak
zorundadır. Klasik pazarlama bilgilerini bilmelidir ki bu
bilgileri dijitale dönüştürmeyi başarabilsin.
Arama Motorları Özellikle Google’ı Anlamak
SEO’nun temelinde arama motorları bulunur ve site
üzerinde yapılan işlemlerin nerdeyse tamamı web sitesinin
arama motorları tarafından anlaşılabilmesi içindir.
SEO uzmanı derdini arama motorlarını anlatmak istiyorsa

Bu birçok site sahibinin dikkat etmediği bir konudur. Fakat
bir SEO uzmanı mutlaka arama motorlarının sıralama
faktörlerini dikkate almalı ve bilmelidir.
Bu hangi kelime ya da kelime gruplarında nasıl bir çalışma
yapmasını gerektiğini, müşterisine nasıl bir strateji izlemesi
gerektiğini anlatmasını için zorunluluktur.
Biraz daha açarsam örneğin Google üzerinde
“Aydınlatma” kelimesinde bir arama yaptığımızda ilk
sayfada çıkan sitelerin reklamlarda dahil tamamı ürün
satan siteler.
Eğer “Aydınlatma” kelimesinde ilk sıraya çıkmak
istiyorsanız mutlaka aydınlatma ürünlerinin listelendiği bir
web sitesi olmak zorundasınız. İstediğiniz kadar blog yazısı
yazsanız da bu kelimede ilk sayfaya çıkmak imkansıza
yakındır.
Gelecek sayıda SEO’nun gereklileri konusundan devan
edeceğiz.
Görüşmek dileğiyle...
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HABER

Hazırlanın!

Değişim Başlıyor
Akıllı Şebeke ve Şehirler ve Akıllı enerjiye dair çözüm
önerilerinin global ölçekte ele alındığı ve gündemin
belirlendiği en büyük organizasyon, 8.Uluslararası
İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG
2020 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi’nde gerçekleşiyor.
Sosyal inovasyonu teşvik etmek,işbirlikleri kurmak ve iş
fırsatlarını belirleyerek global şehirler ve kent sakinleri
için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla güvenlikten
bilgi erişimine kadar bir çok konuyu içine alan ICSG
2020’ye davetlisiniz.
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‘’Akıllı Şebeke ve Akıllı Şehir ‘’Akonseptiyle kentlerin
karşılaştıkları sorunları çözmeyi ve kent paydaşlarının
hayat kalitesini artırmayı amaçlayan akıllı şehir, şebeke
ve akıllı enerjiye dair çözüm önerilerinin global ölçekte
ele alındığı en büyük organizasyon ICSG 2020 gündemi
belirlemeye devam edecek.
ICSG 2020 Kaynak Tüketiminin Azaltilarak Optimum
Fayda Sağlayacak Çözümlere Ev Sahipliği Yapacak
Viyana Belediye Başkanı Michael LUDWIG, Barcelona
Belediye Başkanı Ada Colau BALLANO, EMTA Başkanı
Laurent PROBST, GVB Genel Müdürü Alexandra Van
HUFFELEN’in, Keynote konuşmacısı olarak Prof Dr.
İbrahim Dinçer’Ain de açılış seremonisine davetli oldukları
ICSG 2020 8.Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler
Kongre ve Fuarı’nda kentsel hizmetin kalitesi, performans
ve etkisinin artırılması, kent maliyetlerinin ve enerji
de dahil olmak üzere kaynak tüketiminin azaltılması
yönündeki çözümler global çerçevede ele alınıyor.
ICSSG 2020 Tüm Sektörleri Yönlendirecek
ICSG 2020 kapsamında 8-9 Nisan 2020 tarihleri arasında
bir araya gelecek sektör paydaşlarının dağılımı ise şu
şekilde:
Elektrik dağıtım firmaları, gaz dağıtım firmaları, IT
uzmanları, operasyonel hizmet sağlayıcıları, bakım &
onarım hizmet sağlayıcıları, yapı-inşaat müteahhitlik
firmaları, ekipman denetim ve onarım firmaları,
şehircilik ve planlama şirketleri, telekomünikasyon
firmaları, ulaştırma & ulaşım sektörü temsilcileri, enerji
üretim, dağıtım ve depolama firmaları, kentsel çözüm
üreticileri, taşıma sektörü temsilcileri, yerel yönetim üst
düzey temsilcileri, insan kaynakları yöneticileri, ar-ge
kuruluşları, proje geliştiriciler, güç tesisleri tasarımcıları
ve proje ofisleri, güç endüstrisi danışmanlık firmaları,
şehircilik danışmanlık firmaları, teknoloji firmaları,
oem’ler, ekipman tedarikçileri, bağımsız ve yardımcı güç
üreticileri, bankalar ve finans kuruluşları, yatırım firmaları,
yenilenebilir enerji proje geliştiricileri, yenilenebilir enerji
projeleri entegre şirketleri, otomotiv sektörü temsilcileri,
alternatif enerji şirketleri.
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LANSMAN

Mutfaklara Yaşam Katan Detaylar
Havaların soğuması, şehir hayatının karmaşası, stresi ve
yoruculuğu evlerin sakinliğini ve sıcaklığını daha da cazip
hale getiriyor.
Evlerde yaşam alanına dönüşen mutfaklar da haliyle
biraz ilgiyi hak ediyor. Mutfakta küçük detaylara yer
açarak daha sıcak bir ortam yaratmak isteyenler için
Günsan’ın işlevsel ve tasarım odaklı ürünleri pek çok
seçenek sunuyor.
Ev dekorasyonunda mutfak son yıllarda ön plana çıkıyor.
Yemek hazırlama ve pişirme alanından çıkarak günlük
hayatta daha fazla vakit geçirilmeye başlanan mutfak,
dekorasyonda yapılacak küçük dokunuşlarla daha sıcak
bir alana dönüşüyor.
Doğal Taşın Asaleti Mutfaklara Taşınıyor
Dekorasyonda klasik stilin vazgeçilmezi mermeri Stone
Koleksiyonu ile yaşam alanlarına taşıyan Günsan, her tarz
ve ihtiyaca uygun renk ve desenleriyle 5 farklı konseptte
anahtar ve prizler sunuyor.
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Farklı renk ve dokulara sahip Stone Koleksiyonu’nda
Exotica ve Vivendi mermere göre daha koyu ve göz alıcı
renk ve desenleriyle dikkat çekerken, ortama biraz ışıltı ve
sıcak tonlar katmak isteyenler için Rosa, mutfakları şık ve
romantik detaylarla farklılaştırıyor.
Radius Design serisinde yer alan Gourmet anahtar priz
modeli ise siyah üzerine karikatür tarzında yiyecekiçecek figürlü tasarımıyla mutfağa modern bir hava
katıyor.
Evin En Keyifli Çalışma Alanı Artık Mutfak
Günlük hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline
gelen elektronik cihazların kolay şarj edilebilir olması da
giderek daha fazla önem kazanıyor.
Evin her yerinde olduğu gibi mutfaklarda da tercih edilen
Eqona USB’li şarj prizi ile mutfağınızı çalışma ya da keyif
alanına dönüştürmeniz çok kolay.2 USB girişi ile aynı
anda 2 cihazın şarj edilmesi ve 2.1 A kapasitesi sayesinde
hızlı şarj imkanı sunan priz; cep telefonları, tablet, dijital
kamera benzeri elektronik cihazların adaptöre gerek
kalmadan şarj edilmesini sağlıyor.
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Univis Satış Müdürü
Türker TORUCUA

1 Ocak İtibarıyla
E-Fatura ve
E-İrsaliye
Dönemi Başlıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan
tebliğe göre; yıllık cirosu 5 milyonu aşan mükkelleflerin,
1 Ocak 2020 tarihine kadar e-fatura, e-arşiv ve e-defter
uygulamalarına geçiş yapmaları zorunlu hale getirildi.
E-Devlet uygulamaları çerçevesinde, şirketlerin dahil
olduğu e-dönüşüm programının kapsamı 1 Ocak itibarıyla
genişliyor. Hali hazırda sürece dahil olmuş mükelleflere
1 Ocak 2020 tarihinden sonra ekleneceklerle birlikte,
e-dönüşüm sürecindeki mükellef sayısı katlanacak.
Yeni yılla birlikte birçok şirket fatura, irsaliye, arşiv, defter
gibi şirketlere yük ve maliyet getiren uygulamalardan
kurtularak, dijital döneme ayak uydurabilecek.
Elektronik ortamda gerçekleştirilecek işlemler şirketlere
birçok avantaj sağlarken yeni ihtiyaçları da beraberinde
getirecek. Yeni dönem ile sahada işlem yapan ve basılı
evrak ihtiyacı bulunan şirketler için geliştirilen donanım
çözümleri büyük kolaylık sağlayacak.
“E-Dönüşüm Sürecinde Saha Ekipleri İçin Mobil Yazıcılar
Büyük Önem Taşıyor”

Özellikle mobil işlem yapan saha temsilcileri, işlemin
sonunda teslim etmeleri gereken e-irsaliye ya da e-arşiv
fatura gibi belgelerin çıktılarını, tedariğini yaptığımız
mobil yazıcı ile kolaylıkla sağlayabiliyor.
Sağladığımız kolaylıklardan bir diğeri ise ilgili belgenin
firmaya özel düzenlenmesi. Firma logo ve imzasını ilgili
belgeye ekliyor ve belge taslağını bu şekilde firma için
özel olarak oluşturuyoruz. Mobil yazıcı üzerine bu taslağı
yükleyerek, cihazı müşterilerimizin kullanımına hazır
şekilde sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Türker Torucu, e-dönüşüm uygulamalarına geçiş
süreçlerinde etkili teknik desteğin öneminden
bahsederek şunları aktardı: “Yeni bir dönem başlıyor.

Alışılmışın dışına çıkmak her zaman zorken, hızlı akan iş
süreçlerinde değişiklik hem şirketi hem de çalışanları
E-dönüşüm sürecinde yazılım ve donanım çözümlerinin
zorlayabiliyor. Bu dönemde hayatı kolaylaştıracak çözüm
önemine dikkat çeken Univis Satış Müdürü TürkerATorucu,A ve desteği alabilmek önemli.
“Zorunlu olarak yeni bir sürece başlayan şirket çalışanları
Sunduğumuz mobil yazıcının teknik servis desteğini
geçiş ve alışma dönemlerinde zorluk yaşayabilirler.
de müşterilerimize en uygun şekilde verebiliyoruz.
Univis olarak; bu geçiş dönemi ve sonrasında şirketlerin
Her aşamada olduğu gibi e-dönüşüm sürecinde de
ve çalışanların işlerini kolaylaştırmak için e-dönüşüm
müşterilerimizin yol arkadaşı oluyoruz.”
projelerine özel donanım çözümleri sunuyoruz.
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• LED Modül Tasarım ve Üretim
• LED Aydınlatma Malzemeleri
• Elektronik Devre Elemanları
• PLCC LED ve COB LED
• LED Driver
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Akıllı Ev Aletleri İçin Apple Ortaklığı
Akıllı ev aletleri ile ilgili Apple, yeni ataklar yapmaya
devam ediyor. Şirketin özellikle ev aletlerini akıllandırma
konusunda büyük bir çaba harcadığını biliyoruz.
Evlerde kullandığımız ürünlerin neredeyse tamamı
bir şekilde elektronik cihazlara bağlanabiliyor. Bazen
cihazların kontrolünü uygulama üzerinden bile yapmak
mümkün hale geliyor.
Apple, Amazon ve Google gibi firmalar işbirliği yaparak
güçlerini birleştiriyor. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde
bu firmaların güç birliği yaptığını görebiliriz.
Apple Akıllı Ev Aletleri Konusunda Öncü Olmak İstiyor
Connected Home Over IP projesi, akıllı ev aletleri
arasındaki uyumu önemli ölçüde arttırmak istiyor.
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Böylece çok daha efektif bir akıllı ev aleti kullanımı
sağlanacak.
Apple, Amazon ve Google gibi şirketlerin dahil olacağı
alan, üretim bölümünde gerçekleşecek. Akıllı ev
aletlerinin uyum problemi genellikle, üretim aşamasında
ilgili donanımların yüklenmemesinden kaynaklanıyor.
Bu şirketler yeni projeler ile problemi sıfıra indirmiş
olacak. Amazon, Apple, Google, Zigbee Alliance, IKEA,
Samsung ve Signify gibi yönetim kurulu üyeleri şimdilik
güç birliği yapmış gibi görünüyor.
Akıllı ev aletleri ile ilgili bu kadar çok firmanın bir araya
gelmesi olayın sanıldığı kadar kolay olmadığını gösteriyor.
Ciddi bir senkronizasyon gerektiren akıllı ev aletlerinin
uyumu, şimdilik büyük bir proje aşamasında.

Gold Firma Dijital Reklam Tanıtım Sayfası

CYCLONE T8
IP6S ETANJ T8 FLORESAN ARMATUR

TLX LED

IP65 WEATHERPROOF FLUORECENT WITH T8 LED LAMPS

TLX HF T8 FLORESAN BANT ARMATÜR
TLX HIGH FREQUENCY FLORESENT BATTEN

TL LED

LED LAM BALI BANT TİPİ T8 ARMATÜR

FLUORESENT BATTEN WITH PRE- FITTED LED LAMPS

Yaşam için aydınlatma
Lighting fara living
TAMLITE bir�Elektrik San.ve Dış. Tic. Ltd.Şti. Markasıdır

(1+90 282 3615467
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Akıllı Telefonların 6 Zararı
Teknolojinin çağ atlaması ile birlikte tehlikenin adı da,
cismi de değişti. Tehlike artık avuçlarımızın içinde ve
7/24 hayatımızın tam merkezinde yer alıyor. Evet, akıllı
telefonlardan bahsediyoruz.
Genç, yaşlı, çocuk demeden; evde, işte, okulda,
arkadaşlarımız ve ailemiz ile vakit geçirirken, hatta en
olmayacak yerlerde dahi yanımızdan ayırmadığımız ve
kabul etmesek de altıncı organımız haline gelen akıllı
telefonlarımız.
Peki, kısa vadede her alanda hayatımızı kolaylaştıran bu
dost görünümlü minik ve sevimli aletin uzun vadede
sağlığımıza verdiği veya vereceği zararları bilseydik, hala
gözlerimizi onunla kapatıp onunla açar mıydık?
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Öyleyse; kanserden, kısırlığa, miyoptan, kalp hastalığına
varan bu zararlara gelin bir de yakından bakalım:
Kanser mi? O Kadar da Değil
‘Bir dakika, her şey harika giderken bu da nereden çıktı
şimdi?’dediğinizi duyar gibiyim.
Mesajlaşırız, sosyal medyada takılırız, müzik dinler,
videolar izleriz, haftalık dizi ve filmlerimize bakar, maçları
takip ederiz.
Zaman bu şekilde akıp gider taa ki; görmek istemediğimiz
o gerçek bir gün hiç olmadık bir yerde, hiç olmadık bir
şekilde karşımıza çıkana dek.

ARAŞTIRMA

Artık saklanamayan ve gizlenemeyen zararları. Tarihteki
bir diğer örneklerinden sigara misali.. Hepimizin bildiği
gibi sigara konusunda da söz sahibi yetkililer “ölü sayısı
artınca” gerçeği kabullenip herkese gerçeği açıklamak
zorunda kalmışlardı. Tabii çok sonraları.
Ünlü beyin cerrahı Dr. Vini Gautam Krurana, bu konu
hakkında yaptığı çok sayıda araştırma ve incelemelerinin
de verdiği tecrübeye dayanarak, herkesin elinden
geldiğince bu cihazla arasına mesafe koyması gerektiğini,
aksi taktirde ileriki 10-20 yıl içerisinde bu cihaz sebepli
ölümlerde artış görüleceğini ileri sürüyor ve tehlike
çanlarının hepimiz için çalmaya başladığını belirtiyor.
Uzman, cihazın sağlığı sigara, hatta asbestten daha fazla
zarara uğrattığını ifade ediyor ve daha da ileri giderek şu
sözlerle olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor: “Bir gün
mutlaka bütün dünyada cep telefonlarının üzerine de
“sağlığa zararlıdır”Aibaresi yazılacaktır

SAR, vücuda alınan bu enerjinin ölçümüdür. SAR
yükşelişi demek, vücudunuz gereğinden fazla enerji
almış ve aşırı ısınmış demektir.
Elbette, piyasada radyasyon emilim oranı bakımından
daha düşük seviyeye sahip özelliklerde akıllı telefonlar da
mevcuttur.
Eğer almak istediğiniz veya şu an sahip olduğunuz cep
telefonlarınızda bu oranın ne kadar olduğunu merak
ediyor iseniz, bu bilgileri satın aldığınız yerden veya üretici
firmalardan edinebilirsiniz.
Devra Davis’in şu çarpıcı açıklamaları ise, konuyla ilgili
gerçekleri açık bir biçimde ortaya koymuştur: “0-2 yaş
aralığındaki çocuklara ‘Al babanla konuş, al teyzen
sesini duysun’ diyerek telefon uzatmak; ‘Al bir sigara yak’
demekle eşdeğerdir.’
Her İki İnsandan Biri Miyop
Evet, doğru duydunuz! Çok değil, bundan sadece
30 yıl sonra her iki insandan biri uzağı göremeyecek.
Uzmanlar, bundan 30 yıl sonra her iki insandan birinin
uzak gözlüğüne ihtiyaç duyacağını ve bunun en önemli
nedeninin ise, mobil cihazların özellikle çocuklar
tarafından yoğun kullanımı olduğunu ifade ediyorlar.
2050 yılında ise, bu rakamın dünya genelinde 5 milyarı
bulabileceği tahmin ediliyor. Bu istatistiğe bakarak bu
rakamın neredeyse o tarihteki dünya nüfüsunun yarısı
olduğunuzu anlayabiliyoruz.

Genetiğimiz Bozuluyor
Günümüzde çok hızlı bir artış görülen akıllı telefon
kullanımı sonucunda fark etmeden vücudumuzu
gereğinden fazla radyasyona maruz bırakıyoruz.
Bu radyasyon emilimi ise, uzun vadede bize
genetiğimizde bozulmalar ve bizden sonraki nesiller için
kalıcı kalıtsal bozulmalara yol açıyor.
Bahsi geçen, maruz kaldığımız bu radyasyon seviyesi,
özel emilim oranı (Specific absorption rate-SAR) olarak
ölçülür. Peki, nedir SAR?

Telefon ekranına çok uzun saatler bakan kişilerde,
bilhassa çocuklarda gözlerde yorgunluk, kızarıklık
ve miyopluğa neden olabiliyor. Ayrıca görme
bozukluklarından, net görememe ve şaşılığa da sebebiyet
verebiliyor.
Işık almayan mekanlarda ise, uyku düzensizlikleri
ortaya çıkabiliyor. Bonn Üniversitesi Göz Kliniği uzman
doktorlarından Bettina Wabels bu konuda:
“Sağlık açısından bakıldığında üç yaş ve altı çocuklar
için çeşitli akıllı cihaz ekranları kesinlikle kullanılmamalı”
diyerek ifade ediyor ve yine “3-6 yaş arasındaki küçük
çocuklar ise, bu elektronik cihazları günde en fazla yarım
saat, daha büyük çocuklar ise, günde en fazla bir saatten
fazla kullanmamalı” diye tavsiyeler vermiştir.
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Depresyon Kapıda
Akıllı telefonlar vücudumuzun en önemli organlarından
olan beyine de zarar olumsuz ve ciddi derecelerde zarar
verebilmektedir.
Aşırı kullanımı ile uzun vadede bağımlılığa yol açan
akıllı telefonlar, asosyallik ve kaygı bozukluğuyla birlikte
depresyonu da hayatımıza sokuyor.
Binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen bir deneye
göre uyumadan önce Instagram, Facebook, Youtube
gibi çeşitli sosyal medya hesaplarında gezinen kişilerde
kaygısal bozukluk, dengesizlik ve depresyon gibi
hastalıkların ortaya çıkma sıklığında artış görülüyor.
Telefonu ile fazla zaman harcayanların daha az zaman
harcayanlara göre çok daha mutsuz oldukları ve
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yabancılaşma hissine kapıldıkları ifade ediliyor. Dolayısı
ile başucumuzda telefonumuz ile yatıp telefonumuz ile
kalkmamak zihinsel ve bedensel sağlığımız açısından
uzun vadede çok önemli bir yer ediniyor.
Uçak Düşürür Mü?
Yıllardır merak edilen sorular arasında yerini alan bir
klasik: Açık bırakılan bir cep telefonu uçağın elektronik
sistemini gerçekten bozar mı?
Uçakla seyahat edenler bilirler ki, yolcular yerlerini
aldıktan ve uçak daha kalkmadan önce hostesler
‘telefonlarınızı kapatın’ anonsu yaparlar.
O an birçoğumuzun aklına ‘Aman sanki ben telefonumu
kapatmasam uçağı düşürecek de’ vurdumduymazlığı
gelir ve on kişiden en az bir-iki kişi de kapatmaya
yanaşmaz.

ARAŞTIRMA

Bu durumun ne kadar doğru veya bilimsel olduğu merak
ediledursun; olayla ilgili yaşanan bir haber, durumun
ciddiye alınması gerektiğini ortaya koydu.
Ankara-Diyarbakır seferini yapan uçakta, bir yolcunun
kapamadığı cep telefonu, sistemi bozunca inişte sorun
yaşandı.

açtığı belirtiliyor. Diğer bir araştırmaya göre ise, özellikle
yaşı küçük çocukların akıllı telefon ile konuşmasının çok
daha tehlikeli sonuçları olabiliyor. Eğer telefonunuz ile
elzem ve daha uzun vakitler konuşma yapmanız gerekiyor
ise de, bu işlemi yaparken kulaklığınızı kullanmanız sizin
yararınıza olacaktır.

THY’ye ait TK 646 sefer sayılı Boeing 737-400 tipi uçak
saat 15.00 sıralarında Ankara’dan havalandı. Hostesler
kalkıştan önce cep telefonu ve elektronik cihazların
uçağın uçuş sistemlerini bozduğu gerekçesiyle
kapatılması uyarısını yaptı.
Ancak iddiaya göre, uçak Diyarbakır’a iniş yapmaya
hazırlanırken iniş takımları açılmadı. Uçağın teknik
bölümünde meydana gelen arızanın açık olan bir cep
telefonundan kaynaklandığı düşünülerek, uçak içinde
anons yapıldı ve yolcuların cep telefonlarını kontrol
etmeleri istendi.
Telefonla çok konuşmak ya da yüksek sesle müzik
dinlemek duyma sağlığını olumsuz etkiliyor mu? Özellikle
gençler bunu çok yapıyor.
Genellikle orta yaşta gördüğümüz ani işitme kaybı artık
gençlerde de sıklıkla görülmeye başladı. Kulaklıkla çok
yüksek sesli müzik dinlemek ve uzun süre kulağına
dayayarak cep telefonu ile konuşmak gençlerin kulak
sağlığını olumsuz etkiliyor.
Kablosuz kulaklıklarda ve cep telefonlarında oluşan
manyetik ve elektriksel alanların işitme sistemine veya
santral sinir sistemine ne gibi zararlar verdiği henüz tam
olarak bilinmemektedir.
Yolcular paniğe kapılırken, cep telefonunu açık unutan
ve kimliği açıklanmayan yolcu bulundu. Hostesler
ile yolcu arasında yaşanan tartışmanın ardından cep
telefonu kapattırıldı. Açık bırakılan cep telefonu yüzünden
arızalanan sistem yeniden normale döndü ve uçağın iniş
takımları açıldı. Uçak Diyarbakır Havaalanı’na güvenli iniş
yaptı.
Sağırlık ve Baş Ağrısı da Cabası
Cep telefonu ile yaptığımız uzun saatli konuşmaların
(özellikle beş dakika ve daha üzerindeki konuşmalar)
vücudumuzun işitme ve sinir sistemi gibi önemli
bölümlerinde hasara neden olduğu ve yorgunluğa yol

Buna karşılık özellikle cep telefonunu her zaman
aynı kulağa götüren kişilerde diğer kulağına kıyasla
işitme kaybı ve çınlamaların daha fazla ortaya çıktığı
görülmektedir.
Pekİ siz bütün bu zararlarını ve tehlikelerini öğrendikten
sonra; “Aman, bana bir şey olmaz hem atın ölümü
arpadan olsun, ben şimdilik hayatımı kolaylaştırıp
eğlendirmesine bakarım” diyenlerden misiniz; yoksa “Ben
bu kadar tehlikeli ve uzun vadede sağlığım için bu kadar
zararlı olacağını bilseydim, onu yatağıma kadar sokar
mıydım, hayır artık mesafeliyiz.” diyenlerden mi?
Sektörüm Dergisi Haber Araştırma Servisi
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Kendal Elektrik’ten
Otoparklar İçin Sensörlü
Armatür
K2 marka KFL144 SE 36w radar sensörlü 120 cm yatay
bant armatürleri ile otoparkınızı daha güvenli, daha
çevreci ve daha emniyetli hale getirin.
Kusursuz bir aydınlatma ile, otoparklarda olumlu
bir park ve sürüş deneyimi sunabilirsiniz. K2 LED
aydınlatmanın sunduğu 3200 lümen parlak ve eş
düzeyli aydınlatma otoparklarda gölgeleri azaltır,
görünürlüğü arttırır. Bu sayede insanlar daha güvende
hisseder, sürücülerin park etmesi kolaylaşır.
İsteğe bağlı aydınlatma ve bakım kolaylığı, enerji
tasarrufu sağlar ve operasyonel maliyetleri azaltır.
Hedefimiz otoparkınız için güvenli, düşük maliyetli ve
sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.
Geleneksel aydınlatmanın yüksek elektrik
gereksinimleri hem özel hem de belediyeye ait otopark
işletmecileri için önemli bir işletme gideri oluşturmakla
kalmıyor, aynı zamanda enerji dengesini de olumsuz
etkiliyor.
KFL144 SE 36w radar sensörlü 120 cm yatay bant
armatürleri ile enerji tüketiminin azaltılması standart
aydınlatma çözümlerine kıyasla yüzde 80’e kadar
tasarruf sağlayabiliyor.
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Harekete duyarlı aydınlatma kontrolü otoparklardaki
enerji verimliliği seviyesini önemli ölçüde arttırır. Bu
nedenle K2 marka KFL144 SE 36w radar sensörlü 120 cm
yatay bant armatürleri yenilikçi bir yüksek frekanslı radar
sensör ile donatılmıştır.
Entegre radar sensör geniş bir tespit aralığına ve hem
insanlar hem de araçlar için yüksek kalitede tespit
kabiliyetine sahiptir.
Sensör, otoparkta artık yol üzerinde insanlar ve araçlar
olmadığında hemen etraftaki hareketleri kaydederek
aydınlatmayı kapatarak duruma göre uyarlar.
KFL144 SE 36w radar sensörlü 120 cm yatay bant
armatürlerini kullandığınızda özel tesisat döşenmesine
artık ihtiyaç yoktur.

DİJİTAL SAYFA

FİYAT LİSTESİ

Otoparklar İçin Sensörlü Armatür
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Çalışanların Gönüllülüğü Yaşama Değer Katıyor
Gönüllülük yaklaşımı, çalışanların içsel motivasyonunu
arttıran, aidiyet duygularına değer katan ve giderek önem
kazanan bir kavram. Yapılan araştırmalar, gönüllülük ve
mutluluk arasındaki ilişki incelendiğinde, gönüllü olan
insanların daha mutlu yaşadığını ortaya koyuyor.
Gönüllülük konusunda pek çok özel uygulamaya
sahip bulunan Panasonic Life Solutions Türkiye ise;
sürdürülebilir kalkınmanın insana ve topluma yatırım
ile gerçekleşeceğine inanan bir yaklaşım ile yaşama
değer katan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştiriyor.
Güçlü kuruluş, bu alanda elde edilecek asıl katma
değerin de kurum içi gönüllülük programları ile yüksek
bir katma değer sağlayacağına inanıyor.
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Gönül Kumbaraları, Köy Okulu Öğrencileri İçin
Mutluluğa Dönüşüyor
Panasonic Life Solutions Türkiye Gönüllüleri, toplum
ve yaşam için sağlanan her bir faydanın değere
dönüştüğünün farkında olarak bugüne kadar pek çok
sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak yer almış
bulunuyor.
Gönüllülük konusunda birçok örnek uygulamaya sahip
bulunan Panasonic Life Solutions Türkiye Gönüllüleri
geçtiğimiz yıllarda Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
tarafından verilen en başarılı gönüllülük programı
ödülüne de layık görüldü.
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Kuruluşun gönüllüleri; “Meslek Eğitimine Destek” Koçluk
Programı, köy okulları için kampanyalar, Give Gain
Çalışan Gönüllülüğü Günleri, ağaçlandırma projeleri, kan
bağışı kampanyaları, geri dönüşüm projeleri, İstanbul
Maratonu’nda sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi
gibi projelere ve daha birçok projeye aktif rol alarak katkı
sağlıyor.

Panasonic Life Solutions Türkiye
İK ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu
İcra Kurulu Üyesi Mutlu KUTLUA

şirketin gönüllülük konusuna verdiği önemi şu sözlerle
ifade ediyor; “Panasonic Life Solutions Türkiye olarak, tüm
faaliyetlerimizi “Daha İyi BirAYaşam, Daha İyi Bir Dünya”A
hedefi ile yürütmekteyiz.
Çalışanlarımızın gönüllülük projelerinde yer almasını
teşvik etmekteki amacımız ise topluma, dünyamıza
ve sürdürülebilir geleceğe karşı olan bireysel
sorumluluklarının farkındalığını sağlamaktır.
Sürdürülebilir kalkınma amaçlarımızı gerçekleştirmeye
katkı sağlamasını da hedeflediğimiz gönüllülük
programlarının ayrıca, çalışanlarımızın içsel
motivasyonunu artıran, aidiyet duygularına değer katan
çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum.
Londra İktisat Okulu, gönüllülük ve mutluluk arasındaki
ilişkiyi incelediğinde, gönüllü olan insanların daha mutlu
yaşadığını tespit etmiştir.
Gönüllü olmak insanlara empati becerisi kazandırır,
sosyal bağlarını kuvvetlendirir ve gülümsetecek sebepler
sunar. Gönüllülükle birlikte gelen tüm bu pozitif faktörler,
insanları daha sevgi dolu ve daha hoşgörülü bireyler
yapmak için önemli katkılar sağlıyor.
Uygulamalarımızdan güncel bir örnek vermek gerekirse,
Panasonic Life Solutions Türkiye Gönüllüleri, geçtiğimiz
ay gerçekleştirilen 41. İstanbul Maratonu’nda Tohum
Otizm Vakfı ile birlikte otizmli çocuklara destek için koştu.

Çalışanların, gönüllülük konusundaki duyarlılığını
desteklemek amacı ile Panasonic Life Solutions Türkiye
tesislerinde bir de “Gönül Kumbarası” bulunuyor.
Çalışanlar ister kullanım fazlası oyuncak ve kırtasiye
malzemelerini isterse de yeni alacakları malzemeleri bu
kumbaraya atıyor.
Kumbara yine çalışanlardan oluşan bir grup gönüllü
tarafından açılarak malzemeler ayrıştırılıp, ambalajlanıyor
ve ihtiyaç sahibi bir okulun öğrencilerinin yüzünde
tebessüme dönüşmek üzere yola çıkarılıyor.
Gönüllü Olmak İnsanlara Empati Becerisi Kazandırır,
Gülümsetecek Sebepler Sunar
Panasonic Life Solutions Türkiye İK ve Kurumsal
Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu
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Gerek koşu öncesi ve gerekse koşu sırasında
çalışanlarımızın kendi aralarında sağladığı etkileşim,
duyarlılık ve motivasyon gerçekten görülmeye değerdi.
Ayrıca, gönüllülük konusunda ortaya koyduğumuz
uygulamaların başka kuruluşlar için de teşvik eden,
yayılım sağlayan bir misyonu olduğuna inanıyorum.
Geçtiğimiz yıllarda Ukrayna KSS Derneği Başkanı
Maryna Saprykina’nın davetlisi olarak Ukrayna’nın
Dnepropetrovsk kentinde düzenlenen Gönüllülük
Forumu’nda Türkiye’den örnek şirket olarak davet
edilerek gönüllülük konusundaki deneyimlerimizi
paylaşma imkanı bulmuştuk.
Bu örnek, gönüllülük konusunda bir tek insanın dahi
farkındalığını artırmanın, bizler için ayrıca bir motivasyon
kaynağı olduğunun göstergesidir.
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LANSMAN

Osram’la Sokak Aydınlatmalarında
Uzaktan Kontrol Dönemi Başlıyor
Kullandığımız pek çok cihaz ve ürün gibi şehirler de
“akıllı” hale geliyor ve içinde yaşayanların ihtiyaçlarına
göre dönüşmeye başlıyor.

Akıllı şehirlerin ihtiyaçlarına uygun aydınlatma çözümleri
geliştiren Osram, farklı aydınlatmalara ihtiyaç duyulan
sokaklar için yeni bir uygulama tasarladı.

Osram’ın sokakların farklı aydınlatma gereksinimlerini
karşılamak için tasarladığı yeni bir uygulama ile sokak
armatürleri kablosuz olarak programlanabiliyor, lumen
seviyeleri ayarlanabiliyor ve kolayca bakımı yapılabiliyor.
Tuner4TRONIC Field uygulaması dim özelliği ile de
büyük oranda enerji tasarrufu sağlıyor.

Tuner4TRONIC Field uygulaması ile sokak aydınlatmaları
sadece cep telefonu ile bulundukları yerden kablosuz
olarak ayarlanabiliyor, bakımı yapılabiliyor ya da
programlanabiliyor. Uygulamada bulunan dim özelliği ile
aydınlatmaların lümen seviyeleri ayarlanarak enerjiden
de tasarruf sağlanıyor.
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armatürü, ihtiyaca uygun farklı lumen seviyelerine
göre sahada programlayarak, üreticileri zamandan
tasarruf ettirmeyi ve gereksiz stok çeşitliliğinden
kurtarmayı hedefliyoruz. Geleceğin şehir yapılanmasını,
çalışmalarımız ile desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
LED Sürücüleri NFC Aracılığıyla Kablosuz Programlanıyor
Osram’ın mobil uygulaması Tuner4TRONIC Field, LED
sürücülerinin sahada NFC (Near Field Communication –
Yakın Alan İletişimi) aracılığıyla kablosuz olarak ve enerji
olmaksızın programlanmasını sağlıyor.
Osram Türkiye CEO’su
Can DİKMEN

Depoda Bekleyen Armatürü de Sahada
Programlayabiliyoruz
Şehir ve yaşam alanlarında sokak aydınlatmalarının
ihtiyaçlara yanıt vermesi için yenilikçi çözümler
geliştirdiklerini söyleyen Osram Türkiye CEO’su
Can Dikmen “Tuner4TRONIC Field uygulaması ile
sokak armatürlerinin kurulum, bakım, depolama ve
yenilenmesinde zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyoruz.
Örneğin, üretimi yapılmış ve depoda hazır bekleyen

Tuner4TRONIC Field uygulaması NFC uyumlu tüm akıllı
telefonlarda kullanılabiliyor. NFC anteni olmayan akıllı
telefonlar için Osram alternatif olarak taşınabilir bir NFC
tarayıcısı da sunuyor.
Her armatür üreticisine uygun olan uygulama, özgür
bir tercih alanı sağlıyor. Osram Tuner4TRONIC Field
uygulamasındaki kopyala-yapıştır fonksiyonu ile arızalı bir
sokak armatürünün sürücü ayarları kopyalanıp anında yeni
sürücüye aktarılıyor.
Tuner4TRONIC Field uygulamasının kablosuz olarak
programlanabilmesi ile sokak armatürlerinin bakım süresi
ve depolama giderleri azaltılıyor.
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ARAŞTIRMA

Işık Kirliliği
Işık kirliliği aşırı, yanlış yönlendirilmiş veya rahatsız
edici yapay (genellikle dış mekân) ışık olarak
tanımlanmaktadır.
Işık kirliliği bazı istenmeyen sonuçlara neden
olur: gece gökyüzünde yıldızların görünmesini
engeller, astronomik araştırmalara engel teşkil eder,
ekosistemleri bozar, insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkileri vardır ve enerji israfına neden olur.
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Günümüzden 100 yıldan biraz daha uzun bir süre önce,
herhangi büyük bir şehirde dahi gece dışarıda yürürken
Samanyolu galaksisini gece gökyüzünde görebilirdiniz.
Van Gogh gibi ilham veren sanatçılar veya Holst gibi
müzik bestecileri ya da Shakespeare gibi yazarlar
açısından gece gökyüzünde binlerce yıldız görmek
günlük hayatın doğal bir parçasıydı.
Bugün ise dünyamız yapay ışıklarla aydınlatılıyor
ve yapay ışıkların yıldızlı gece gökyüzünü ortadan
kaldırmasına izin vererek (bizi biz yapan) kültürel
mirasımızla teması kaybediyoruz.

ARAŞTIRMA

Aslında ışık kirliliği çok yeni bir olgu değildir. Son 50 yılda,
ülkeler zenginleştikçe ve kentleşme arttıkça dış mekân
aydınlatmasına olan talep de arttı. Bununla birlikte, ışık
kirliliği şehir sınırlarının ötesine banliyö ve kırsal alanlara
doğru yayılmaya başladı.
Dünya nüfusunun yarısından fazlası şu anda şehirlerde
yaşamakta. Şehirlerde yaşamını sürdüren her 4 kişiden
3’ü ise bozulmamış karanlık gökyüzünün harika
görüntüsünden mahrum durumda.
Işık kirliliğinin birçok açıdan endişe duymamıza neden
olan olumsuz sonuçları vardır: güvenlik, enerji tasarrufu,
maliyet, sağlık ve vahşi yaşam üzerindeki etkiler ve ayrıca
yıldızları görme becerimiz.
Işık Kirliliğinin Nedenleri
Işık kirliliğinin temel nedeni yapay dış mekân ışıklarının
gerekli olmayan zaman ve mekanlarda kullanılmasıdır.
Kötü tasarlanmış konut, ticari ve endüstriyel dış mekân
aydınlatmaları da ışık kirliliğine önemli ölçüde katkıda
bulunur. Koruması bulunmayan aydınlatma armatürleri
sağladıkları aydınlatmanın neredeyse %50’sinden
fazlasını gökyüzüne veya yanlara doğru yayarlar. Pek
çok durumda, yayılan ışığın sadece%40’ı gerçekten
hedeflenen bölgeyi aydınlatır.
Bu kötü tasarımlar nedeniyle dış mekân aydınlatmasının
yaklaşık %30’unun boşa harcandığı tahmin edilmektedir.
Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde, her yıl 1,7 milyon
ton karbondioksit salınımına ve 2,2 milyar dolarlık elektrik
israfına neden olmaktadır.
Işık Kirliliğinin Ölçümü

İçinde yaşadığımız topluma ve gelecek nesillere
ilham verebilecek tüm güzelliklerle de temasımızı
kaybediyoruz.
Yanlış biçimde gerçekleştirilen aydınlatma, gece
gökyüzünün rengini ve kontrastını değiştirir, doğal
yıldız ışığının görünmesini engeller ve çevreyi, enerji
kaynaklarını, vahşi yaşamı, insanları ve astronomi
araştırmalarını etkileyen sirkadiyen ritimleri (çoğu
organizmanın 24 saatlik yaşam düzenini) bozar. Her
yıl yapay ışığa olan talebin artmasına bağlı olarak ışık
kirliliğinin yarattığı tehdit de artmaya devam etmekte.

Işık kirliliğinin ölçülmesi karmaşık bir işlemdir, çünkü
doğal atmosfer parlama ve dağınık ışık nedeniyle aslında
tamamen karanlık değildir.
Doğru bir ölçüm elde etmek için bilim adamları, ışık
kaynaklarının sayısını ve yoğunluğunu belirlemek ve
geceleri toplam gökyüzü parlaklığını hesaplamak için
geceleri dünyanın uydu görüntülerini kullanırlar.
Amatör ve profesyonel astronomlar, farklı alanları
belgelemek ve karşılaştırmak için gök parlaklığını ölçen
bir el cihazı olan Gökyüzü Kalite metresi (Sky Quality
Meter) denen bir aleti kullanabilirler.
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Dark Sky Meter ve Night of Loss gibi mobil uygulamalar,
herkesin gökyüzü parlaklığını ölçmesini sağlayan pratik
araçlardır.
Işık kirliliğini ölçmenin diğer bir yolu ise gözlemlenebilir
standartlar sağlayarak gökyüzü kalitesini ölçen dokuz
seviyeli bir derecelendirme sistemi olan Bortle Ölçeğidir.
Emekli bir itfaiye şefi ve amatör gökbilimci olan John
E. Bortle, 2001 yılında derecelendirme sistemini
amatör gökbilimcilerin bir gözlem yerinin karanlığını
değerlendirmelerine yardımcı olmak için tasarladı.
Işık Kirliliğinin Etkileri
Işık kirliliğin çevre ve enerji kaynakları ile vahşi yaşam
ekolojisi ve astronomik araştırmalar üzerinde oldukça
olumsuz etkileri vardır. Işık kirliliği aynı zamanda
insanların yaşam kalitesini ve güvenliğini de olumsuz
biçimde etkiler. Aşağıda ışık kirliliğinin bilinen bazı
olumsuz etkilerini sıraladık.
Çevre
Işık kirliliği ya da başka bir deyişle aşırı gece
aydınlatmasının her yıl atmosfere ciddi miktarda sera
gazı salınımına neden olduğu ve 12 milyon tondan fazla
karbondioksit salınımının kaynağı olduğu tahmin ediliyor.
Harcanan ışığın ürettiği karbon dioksiti absorbe etmek
için yaklaşık 702 milyon ağaca ihtiyaç olduğu göz önüne
alındığında durumun ne kadar vahim olduğu daha iyi
anlaşılacaktır.
Işık kirliliği diğer kirlilik türlerine de katkıda
bulunabilmektedir. 2010 Ulusal Okyanus ve Atmosfer
Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ışık kirliliği,
geceleri havayı temizleyen doğal olarak oluşan bir süreci
baskılayarak dolaylı olarak da hava kirliliğini artırıyor.
Bir nitrojen oksit biçimi olan nitrat radikali, geceleri
araç ve fabrika emisyonlarını parçalamaktadır. Gece
gerçekleşen bu durum, emisyonların duman, ozon kirliliği
veya diğer zararlı tahriş edici maddeler haline gelmelerini
önler.
Süreç sadece geceleri gerçekleşir. Zira güneş ışığı nitrat
radikalini yok eder. Ancak, binalardan, arabalardan ve
sokak lambalarından gelen yapay ışıklar, güneş ışığından
10.000 kat daha kısık olsa da nitrat radikalini de etkiler ve
temizleme işlemini %7 yavaşlatır.
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Yapay ışık aynı zamanda ozon tabakası için zararlı
kimyasalları %5 arttırmaktadır.
Enerji
Boşa harcanan ışık enerji israfına yol açar. Yapılan
bir çalışmada, kamuya açık dış mekân aydınlatma
armatürleri tarafından yayılan tüm ışığın %30’unun
boşa harcandığı, bunun 22 Terawatt Saat (TWh) / yıl
boşa harcanan elektrik enerjisi anlamına geldiği tahmin
edilmektedir.
Bu da yılda yaklaşık 3,6 milyon ton kömür veya yaklaşık
12,9 milyon varil petrol demektir. Her yıl israf olan
toplam elektrik enerjisi miktarı 11 milyondan fazla evi
aydınlatmak veya 777.000’den fazla aracı çalıştırmak için
yeterlidir.
Yaban Hayatı
Işık kirliliği, tüm vahşi yaşamın beslenmesini, uyumasını,
çiftleşmesini ve göç döngülerini de olumsuz etkiler.
Geceleri çok fazla yapay ışık olduğunda yaban hayatının
zaman döngüsü bozulabilir.
Memeliler
Yarasalar, rakunlar, çakallar ve geyikler gibi memeliler,
geceleri aşırı derecede aydınlatma nedeniyle yiyecek
arama zorluğu yaşayabilirler.
Doğal avcılara maruz kalma riskini artar ve gece
görüşündeki bozulma nedeniyle ölüm oranları artar.
Ayrıca üreme konusunda da sorun yaşarlar ve hayvan
popülasyonu azalır.
Kuşlar
Baykuşlar ve gece kuşları gibi kuşlar, geceleri avlanmak
ve göç etmek için ay ışığını ve yıldızların ışığını kullanırlar.
Yapay ışık kaynakları, doğal ışık kaynaklarını etkileyerek
kuşların yapay ışıklara çekilmesine veya sabitlenmelerine
neden olabilir.
Bu, kuşların göç yollarından sapmalarına, tükenene kadar
uçmalarına ve diğer hayvanlara av olmalarına neden olur.
Albatroslar gibi deniz kuşlarının, parlak ışıklarından dolayı
deniz fenerleri, rüzgâr türbinleri ve denizdeki sondaj
platformlarına çarptığı bilinmektedir.
Sadece Kuzey Amerika’da, her yıl aydınlatılmış bina ve
kulelere çarpma nedeniyle 100 milyon kuş ölmektedir.
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Amfibi Hayvanlar
Gökyüzü parıltısı, bataklıklar ve sulak alanlardaki
kurbağalar, kara kurbağaları ve semenderler gibi amfibi
hayvanları da etkiler. Aşırı ışık bu hayvanların kafalarını
karıştırır ve şaşırtır. Bu da beslenme ve çiftleşmede
azalmaya neden olur. Ayrıca, amfibi hayvanları doğal
avcılara ve unsurlara karşı koruyan doğal içgüdülerini de
bozar.
Sürüngenler
Deniz kaplumbağaları gibi sürüngenler ışık kirliliğinden
büyük oranda etkilenirler. Dişi kaplumbağalar karanlık ve
uzak sahillerde yuva yaparlar.
Ancak parlak kıyı ışıkları yumurtalarını güvenle
saklayacakları yerleri bulmalarını engeller.
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Bu, dişi kaplumbağaların yumurtalarını güvensiz bir alana
koymalarına neden olur.
Deniz kaplumbağası yavruları, yüzlerce yıldır ay ışığı ve
yıldızlarla aydınlatılmış okyanus olan plajdaki en parlak
bölgeye içgüdüsel olarak gitmektedirler.
Bununla birlikte, sahilde veya kıyıya yakın aşırı
aydınlatma, yavruların kafasını karıştırır ve okyanustan
uzaklaşmalarına neden olur.
Yavrular yırtıcı hayvanlar tarafından yenebilir, araçlar
tarafından ezilebilir, yüzme havuzlarında boğulabilir veya
dehidrasyon veya yorgunluktan ölebilirler. Yapay ışıklar
ayrıca diğer gece sürüngenlerini de olumsuz etkileyebilir.

ARAŞTIRMA
ELEKTRİK

Böcekler
Güveler gibi böcekler doğal olarak ışığa doğru hareket
ederler ve tüm enerjilerini bir ışık kaynağının yakınında
kalmak için kullanabilirler.
Bu çiftleşme ve göçe müdahale etmenin yanı sıra,
popülasyonlarını azaltan doğal avcılara karşı onları
savunmasız kılar. Bu aynı zamanda yiyecek veya tozlaşma
için böceklere dayanan bütün türleri etkiler.
Astronomi
Işık kirliliği gökyüzüne ve yıldızlara bakışımızı değiştirir,
ancak bu fenomenden en fazla etkilenen insanlar
astronomlardır. Işık kirliliği ve gök parıltısı astronomik
ekipmanı engeller ve gök cisimlerini teleskop yardımı
ile görmeyi zorlaştırır. Astronomi insanlık tarihinin en
eski bilimlerinden biridir ve kişisel bilgisayarlar, iletişim
uyduları, cep telefonları, küresel konumlanma (GPS) gibi
uygulamalarla teknolojiye, ekonomiye ve topluma sayısız
katkı sağlamıştır.
Işık Kirliliğini Önlemenin Bazı Yolları
Işık kirliliği, diğer kirlilik biçimlerinin aksine, dış
mekân aydınlatma uygulamalarının iyileştirilmesiyle
engellenebilir ve / veya azaltılabilir.
Dış mekân aydınlatması gece periyodunda görüşü
ve güvenliği artırma gibi önemli bir amaca hizmet
etmektedir. Ancak amacını aşan ışıkların başkalarına zarar
verebileceği de unutulmamalıdır.
Konforumuzdan veya güvenliğimizden ödün vermeden
ışık kirliliğini azaltmaya yardımcı olacak bazı basit
önlemlerle bu sorunun yarattığı etkileri azaltabiliriz.
Isınma
Kompakt flüoresan lambalar (CFL) ve sıcak beyaz
aydınlatma üreten LED ampuller kullanabiliriz. Birçok LED
ışık, atmosfere kolayca yayılan, göz yorgunluğuna neden
olan, gece görüşünü engelleyen ve ışık kirliliğine katkıda
bulunan mavi kısa dalga boyunda bir ışık yayar.
Işık Korumaları
Korumalı dış mekân aydınlatma armatürlerini seçebiliriz.
Bu, ışığın doğrudan gökyüzüne ya da yanlara yayılmasını
engelleyen sağlam bir kapak kullanmak anlamına

gelir. Işığın yatay düzlemde kaçmasını önlemek için dış
aydınlatma armatürlerini seçebiliriz.
Aydınlatmayı en aza indirebilir ve yüksek açılı parlaklığı
azaltabiliriz. Böylece en çok ihtiyaç duyulan yer
aydınlatılır ve birçok durumda görüş daha da artar.
Sensörler
Hareket sensörlerini dış mekân armatürlerine takabiliriz.
Böylece ışık sadece gerektiğinde açılır ve kısa bir süre
sonra kendiliğinden kapanır.
Bu noktada, ışıkların gereksiz yere açılıp kapanmasını
önlemek için hareket detektörünün hassasiyetini
gerektiği şekilde test ettiğimizden ve ayarladığımızdan
emin olmalıyız.
Sertifikalar
Parlamayı, ışık dökülmesini ve gökyüzü ışığını en aza
indirmek için tasarlanmış IDA sertifikalı karanlık gökyüzü
aydınlatması kullanabiliriz. Karanlık gökyüzü onaylı
aydınlatma armatürleri çeşitli avizelerde, gömme
lambalarda ve apliklerde mevcuttur.
Sahile yakın yaşıyorsak, sertifikalı aydınlatmalar
kullanabiliriz. Bu korumalı aydınlatma armatürleri, kolay
dağılmayan ve yüksek açılı parlaklığı önlemek için alçak
monte edilmesi gereken uzun dalga boylu bir ışık üretir.
Işığı Kapatmak
Gece vakti evdeyken veya yatmadan önce gereksiz açık
ışıkları kapatabiliriz. Enerji tüketimini azaltmak için evde
ya da yatmadan önce, duvar lambaları gibi iç aydınlatma
armatürlerini kapattığımızdan emin olmalıyız.
Katkıda Bulunmak
Evimizde, iş yerimizde ve toplumda ışık kirliliğini önlemek
ve azaltmak için adımlar atmalıyız. Işık kirliliğini önlemek
için panjurları ve perdeleri kapatabiliriz.
Işık ve enerji israfını önlemek için tüm çalışanlar işten
çıktıktan sonra yönetimden ofis ışıklarını kapatmasını
veya kararmasını isteyebiliriz. Işık kirliliğini azaltmak
için yerel yöneticilerimize ve hükümetlere aydınlatma
düzenlemeleri önerebiliriz.
Sektörüm Dergisi Haber Araştırma Servisi
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Günsan İş Ortaklarını Tayland Pattaya’da Ağırladı
Anahtar ve priz sektöründe yenilikçi ürünleriyle fark
yaratan Günsan Elektrik, başarılı bayilerini Tayland
Pattaya gezisinde ağırladı.
25 Kasım-1 Aralık tarihleri arası düzenlenen 6 günlük
gezi boyunca Pattaya’da Mercan Adası’nı gezen, timsah
çiftliğine konuk olan Günsan bayileri hem yakından
tanışma fırsatını buldu hem de keyifli anlar yaşadı.

kültürleri beraber tanımak bizim için çok keyifli. Artık
geleneksel hale gelen gezilerimiz farklı rotalarda devam
edecek.
Günsan Pazarlama Direktörü
Alişan ÇAPANA

Güçlü bayi ağıyla tüm Türkiye’ye ve 50’ye yakın ülkeye
ürünlerini ulaştıran Günsan, 25 kişilik bir bayi grubunu
25 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında Tayland Pattaya’da
ağırladı.
Günsan ekibi ve bayileri Pattaya’nın turistik yerlerini
gezerek, keyifli vakit geçirdiler. Mercan Adası’na giderek
su altı güzelliklerini keşfeden, bir timsah çiftliğine konuk
olarak macera dolu anlar yaşayan Günsan bayileri,
Pattaya’da yaz mevsimini tekrar yaşama fırsatını da buldu.
Farklı Rotalarda Buluşmaya Devam Edeceğiz
Günsan’ın bayileri ve iş ortaklarıyla her zaman bir aile
olduğunu söyleyen Günsan Pazarlama Direktörü Alişan
Çapan, “Bayilerimizle değişikler yerlere gitmek, değişik
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Bu gezi hepimiz için son derece motive edici oldu. Hep
birlikte çok güzel deneyimler yaşadık ve ilişkilerimizi
güçlendirme fırsatı bulduk. Günsan ailesinin bir parçası
olan bayilerimize bu tür gezilerle teşekkür etmeye devam
edeceğiz.” dedi.
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2004 yılında acil durum aydınlatma ve yönlendirme
armatürleri üretimi ve ticareti amacı ile kurulan
Altez Elektronik Aydınlatma, binaların yönlendirme
ihtiyaçlarına cevap vermek ve aydınlatma
problemlerine sunulacak çözümlerde, kaliteyi uygun
fiyatla sunmayı amaçladığı Ar-Ge çalışmalarıyla
sektörde söz sahibi olmuş üretici firmalarımızdandır.
Tüketicinin bir aydınlatma firmasından beklediği
profesyonel hizmeti, satış ve satış sonrasında da
kusursuz bir şekilde sağlayabilmek için firmanın
en belirgin özelliklerinden birin; ilişkide olduğu
paydaşlarıyla ticari zeminden çok öteye giderek
sağlam dostluklar oluşturması olduğunu söyleyebiliriz.
İstanbul Sultanbeyli’de, 2500m² lik alandaki tesisinde
17’si beyaz yaka olmak üzere toplam 48 personel
bulunan Altez; geçtiğimiz sene inşaatına başladığı ve
bu yıl baharda üretim bandının aktif olacağı 3600 m2’lik
ikinci tesisindeki çalışmalara süratle devam ediyor.
Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 25 kat büyümeyi başarmış
firmanın üretiminde; Acil durum yönlendirme
armatürleri, Acil durum aydınlatma kitleri, Radar
Sensörlü Armatürler gibi birçok kategorik ürün
bulunuyor. Ancak biz bu söyleşimizde daha çok Altez
Driver’lar üzerinde duracağız. Keyifli okumalar..

aydınlatma projelerinde
yerli markalara karşı bir
direnç, bir duvar var..
VE BİZ ALTEZ DRIVER’LA
O DUVARI YIKACAĞIZ
74
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Altez Elektronik Genel Müdürü
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Nursah Sunay: Altan bey Türkiye’de Driver üreten
firmaların sayısı artmaya başladı. Genel olarak bu
ürün perspektifinde, sektörümüzün durumu için neler
söylersiniz?
Altan EZER: Driver üretimi için, bizim gibi birkaç firma
daha bu alanda yatırım yaptı ama henüz hala çok
yetersiz. Ben kendi adıma üreticilerimizin çoğalmasını
istiyorum. Driver üretiminde uzman markalar oluşsun.
Çünkü bu ürün; aydınlatma sektörünün olmazsa olmaz
bir komponenti. Bugünkü senaryoda, ağırlığı Çin olmak
üzere ithal ürünlerin hakimiyeti var ve maalesef kalite ve
fiyatlar yerlerde..
Elbette aralarında ciddi kalite farkları göze çarpıyor.
Kullanılan komponentlerin kalitesi dolayısıyla, gerekli
testleri başarıyla geçebilen, sertifikaya sahip değerli
ürünler de var.
Kısa vadeli fiyat avantajı sağladığı düşüncesiyle, kalitesiz
ürünlere yönelme alışkanlığımız sanırım burada da
karşımıza çıkıyor.
Ürünü satın alan müşteri, farkında olmadan tercihiyle
piyasaya yön veriyor. Sadece Anadolu’ya ya da Karaköy’e
üretim yapan firmalar var. Yani aslında, üreticinin çıkardığı
iş, hitap ettiği pazarla çok ilgilidir.
Peki Altez nasıl konumlanıyor?
Altez bugüne kadar pazar olarak hiç alt segmentte ürün
yapmadı. Biz hep, kalite seviyemizi Avrupa ürünlerine
eş tuttuk. Fiyatlarımız ise onlardan daha aşağıda
Türkiye pazarından ise daha yukarıda oldu. Diğer yerli
markalardan hep daha pahalıydık ama buna rağmen, 15
yıldır üretimimiz hiç boş kalmadı.
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Öyleyse Altez’in geçmişteki stratejisi Driver’lar içinde
geçerli olacak..
Peki ama piyasanın üzerinde fiyatlanan bir ürünle,
kendinize alan açacağınız bu yeni yani en evresindeki
yolda çekinceleriniz yok mu?
Aynen tarif ettiğiniz gibi.. Belgeleri tamamlanmış, kalitesi
şüphesiz bir standarta oturmuş biçimde yürüyeceğiz.
Emin olun bunun da kaliteye yönelmiş kendine has bir
müşteri grubu vardır.
İşimizin şu an için zor olduğunu kabul ediyorum. Çünkü;
aydınlatma projelerinde yerli markalara karşı bir direnç,
bir duvar var ve biz o duvarı yıkacağız.
Ben bunu daha evvel Altez’le yaptım. Çok uğraş verdim
ama yaptım. Bu seferki, daha kalın bir duvar olsa da bunu
da başarabileceğimizi biliyorum.
İhtiyacımız olan şey, alışkanlıkların değişmesi için belki
biraz zaman. Diğer gereklilikler bünyemizde zaten
mevcut.
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Türkiye’de üretiliyor olmasına rağmen, iki ürünün
“biz üretmiyoruz/üretemiyoruz” algısını henüz
değiştiremediğimizi gözlemliyorum; LED lens ve driver..
Bunun nedeni sizce, yatırım yapan firmaların driver
çeşidindeki yetersizliği ya da stok sorunu olabilir mi, ne
dersiniz?
Doğru tespitler.. Ürün çeşidi ve stok konusunda, alıcı
firmaların endişeleri var ve çok da haklılar. Ancak
Driver’larda sorun yaratan mesele esasen şudur;
hammaddeye çok ihtiyacınız olan bu alanda yarı mamul
çeşidi de çok. Dolayısıyla miliamper seviyelerinde ve her
miliampere uygun olacak biçimdeki ürüne stok yapmak
için hammadde ve yarı mamül de stoklamak zorundasınız.
Üst üste koyduğunuzda binlerce kalem var. Durum böyle
olunca stok karşınıza kocaman bir problem olarak çıkıyor
Bu ürünlerin farklı verimlikteki; 1-10 W driverlı, kombolu
driverlı, kombolu dimli driverlı, DALI’li, triyak dimli
şeklinde farklı varyasyonları var.

RÖPORTAJ

Malzeme temin etmek, malzeme almak,
işin önemli bir ayağı ama zamanında temin
etmek, doğru yani rekabetçi fiyata temin
etmek hakikaten ciddi uğraş gerektiriyor.
Driver’da varlığını kanıtlamak için emek
sarf etmek gerektiğinin farkındayız. Hemen
yarına olacak işler değil. Bunu ilk kez iki yıl
önce konuştuk, bugün şimdi ürünlerimiz
sertifikasyon sürecine girdi. Sertifikasyondan
sonra net ve tam olarak sahada olacağız.
Bunlar da yeterli değil, belki beş sene
zamana ihtiyaç var.
İnsanlar deneyecekler, tanıyacaklar,
şantiyelere gönderecekler, belki yurtdışına
göndermek isteyecekler. Bu işin ekmeği en
az on sene sonra yenecek.

Bu alandaki adımlarımıza, Sektörüm Dergisi’nin yazılı
ve dijital medya alanındaki gücünü kullanmasıyla ciddi
katkınız olacağına inanıyorum. Yazılı medyadaki ilanlar,
dijital medya faaliyetleri ve sizin gibi değerli sektörel
mecralarımızın da yerli üretime destek verecek biçimde
konumlanacağını ümit ediyoruz.
Elbette Altan bey.. Yayınlarımızda emeği geçen tüm
arkadaşlarım adına rahatlıkla ifade edebilirim ki; yerli
ürünler Sektörüm Dergisi için gözbebeğidir..
Size şimdiden başarılar diliyor, çalışmalarınızın takipçisi
olma sözü veriyorum.
Tüm iyi dilekleriniz için teşekkürler. Desteğinizi
sürdürmeniz ricasıyla tüm okurlarınızı selamlıyorum.

Yine de Altez’in geçmişten gelen güven ve
pozitif marka imajı avantaj yaratacaktır diye
düşünüyorum..

Evet Nurşah hanım, bu açıdan bakıldığında
işe 1/0 başladığımızı düşünüyorum. Sonuçta
ortaya çıkan ürün sıfırdan bir markaya ait
değil.. Var olan güçlü bir marka yeni bir ürün
kanalına giriyor.
Bunun sahada avantaj yaratmasını elbette
biz de bekliyoruz. Zaten acil aydınlatma
sektöründe yürüyen bir düzen var. O düzene
driver’larımızla bir kulvar daha açıyoruz.
Daha düşük maliyetli ama daha yoğun bir
kulvar.
Kamu tarafını ise tamamen yerli üretime
destek kapsamında ele alacağız. Bu alanda
Çin’le yarışabilmemiz imkansız. Yine de yerli
malı teşviği diye bir başlığımız var.
Bu teşvik kapsamında, aydınlatma firmaları
bir ihaleye giriyorlarsa % 50’nin üzerinde yerli
malı kullanmaları gerekiyor. Bu kapsamda
en iyi ürünü makul bir fiyatla üretirsek, tercih
edeceklerini düşünüyorum.
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Mavi Işık Çocuklarda Bellek Zayıflığına Neden Oluyor
Uykuya etkileri üzerinde tartışılan mavi ışığın sağlık
için gerekli olduğunu ancak geceleri mavi ışığa maruz
kalındığı durumda vücut saatinin bozulduğunu söyleyen
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Nöroloji
uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, özellikle gelişme
çağındaki çocukların gece mavi ışığa maruz kalmamaları
gerektiğini belirtti.
Son günlerde üzerinde çok fazla konuşulan mavi ışığın
zararlı bir ışık gibi algılandığını söyleyen Doç. Dr. Örmeci,
bu noktada asıl önemli olan noktanın maruziyet süresi ve
zamanı olduğunu söyledi.
Mavi ışığın güneşten gelen ve gündüz gördüğümüz
kısmının bizim sağlıklı yaşamamız ve sağlıklı uyumamız
için çok gerekli olduğunu belirten Doç. Dr. Örmeci, “Sorun
mavi ışığın mavi olmasında değil, mavi ışığa gece maruz
kalmamızda.
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Gece ışığa maruz kalmamamız gerekiyor normalde veya
maruz kaldığımız ışığın daha yumuşak, sarı tonlarda
olması gerekiyor ancak yine de bunun süresinin çok uzun
olmaması gerekli.
Mavi ışığa gece maruz kaldığımızda vücut saatimiz
ve uyku dengemiz bozuluyor. Melatonin hormonunda
karışıklıklar ortaya çıkarak, sentezlenmemeye başlıyor. Bu
durum da uykumuzun hem kalitesini hem süresini hem
de derinliğini etkiliyor” dedi.
Kalitesiz ve Yetersiz Uyku Tüm Sistemleri Etkiliyor
Uyku düzensizliğinin birçok sağlık sorununa da neden
olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Örmeci, sözlerine
şöyle devam etti:
“Vücudumuzun tüm sistemleri uykuda düzenleniyor.
Dolayısıyla yeteri kadar uyunmadığında sistemler
arasında uyumsuzluk çıkıyor.
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Bu durum da hormonel problemlerden,
tansiyona, şekere, mide bağırsak
hastalıklarından, eklem, kas, damar
rahatsızlıklarına kadar birçok sorunu
tetikleyebiliyor.
Bu nedenle kaliteli ve yeterli uyku çok
önemli” dedi.
Çocuklarda Kalıcı Bellek Bozukluklarına
Neden Olabiliyor
Özellikle gelişme çağında olan çocuklarda
bellek güçlendirmenin ve hafıza
oluşturmanın eğitim, öğretim için önemine
işaret eden Doç. Dr. Örmeci, gece mavi
ışığa maruz kalan çocuklarda da uyku
sorunları ve beraberinde hafızayla ilgili
problemlerin yaşanabileceğini anlattı.
“Çok net bildiğimiz bir gerçek var ki, bellek
güçlendirme ve hafıza uykuda gerçekleşir.
Yani çocuğun bütün gün öğrendiği bilgiler
ancak uyku sırasında beyinde kalıcı olarak
protein sentezleri haline getirip, yerleştirilir.
Gece mavi ışığa maruz kalındığı zaman,
yetişkinler gibi çocukların da uykuları
bozulacaktır. Güzel uyuyamayan hiçbir
çocuk istediği kadar yoğun çalışsın,
gündüz aldığı bilgileri beynine kalıcı olarak
yerleştiremeyecektir.
Uzun vadede mavi ışığa maruz kalarak
büyüyen bir çocukla, mavi ışığa maruz
kalmadan büyümüş bir çocuk arasındaki
en büyük fark bellekte ortaya çıkar. Mavi
ışığa maruz kalmış çocuklarda bellek
oldukça zayıf olur.”
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▪Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANKA

Bakan Varank, Kilogram Değeri 2 Milyon
Dolarlık Çipleri TBMM’nde Anlattı
▪Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankATBMM’
yaptığı konuşmada, Ermaksan
milyon doları bulan ve dünyada sayılı ülkenin üret
aydınlatma (LED), elektronik, savunma sanayi, uzay
teknolojileri, sağlık, tıp gibi hayatın pek ç
kullanılan teknolojilerin temel kaynağı nit
lazer çipini gündeme getirdi.
Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer
diyot modülü, ilk lazer ışın ka
imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Gra
gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi milli olarak üre
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dünyanın dört bir yanına ihraç eden Ermaksan’ın
yüksek teknolojilerinden övgüyle söz eden Varank’ın
konuşmaları, mecliste büyük alkış aldı.
“Yenilikçi teknolojiler” sloganıyla Endüstri 4.0’a uygun
akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan,
teknoloji arenasında ülkemizi gururlandırmaya devam
ediyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM’de
yaptığı konuşmada, Ermaksan’ın kilogram değeri 2 milyon
doları bulan ve dünyada sayılı ülkenin üretebildiği lazer
çipi mecliste gündeme taşıdı.
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Bakan Varank konuşmasında; aydınlatma
teknolojileri (LED), elektronik, savunma sanayi, uzay
teknolojileri, sağlık, tıp gibi hayatın pek çok alanında
kullanılan teknolojilerin temel kaynağı niteliğindeki
milli lazer çipinin, Türkiye’yi teknoloji rekabetinde ön
sıralara taşıdığına vurgu yaptı.
Bakanlık olarak verdikleri desteklerin böylesine
değerli geri dönüşleri olmasından dolayı büyük
mutluluk yaşadıklarını kaydeden Varank, Bursa’nın
ve Türkiye’nin teknolojideki öncüsü Ermaksan’dan
övgüyle söz etti.
Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer
diyot modülü, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli
imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating)
gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi milli olarak üretip
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dünyanın dört bir yanına ihraç eden Ermaksan, geliştirdiği
katma değeri yüksek ürünleri, dünyanın dört bir yanına
Türk markası gururuyla ihraç ediyor.
Tamamen yerli mühendislerin görev yaptığı
Optoelektronik Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmaları ile
Endüstri 4.0’a uygun çözümler geliştiren Ermaksan, bu
konuda Türkiye’nin öncüsü olma vizyonuyla hareket
ediyor.
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Akıllı Altyapı Platformu Desigo CC,
Her Ölçekte Binaya Enerji Verimliliği Sağlıyor
Siemens Akıllı Altyapılar’ın (SI) entegre bina yönetimi
platformu Desigo CC’nin sahip olduğu teknoloji, bina
operatörlerinin enerji verimliliğini artırmalarına imkan
verirken, bina kullanıcılarının konfor ve güvenliğini de
sağlıyor.
V4 versiyonuna yükseltilerek daha geniş çeşitlilikte
binalarda kullanıma uygun hale getirilen Desigo CC,
yangın güvenliği, enerji yönetimi, aydınlatma, HVAC
ve fiziksel güvenlik de dahil disiplinler arası destekle
donatıldı.
Desigo CC’nin sahip olduğu teknoloji konuttan ticari
binalara ve eğitim ile sağlık tesislerine kadar her yapıyla
uyumlu olma özelliği taşıyor.
Bu teknoloji, binaların içinde yaşayanlarla etkileşim
kurabilme ve binadan topladığı verileri analiz ederek
değişen ihtiyaçlara uyumlu yaşam ortamı sağlama
becerisine sahip.
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Desigo CC’nin ürün portföyünü genişleterek tasarlanan
Desigo CC Compact ürünü ise küçük ve orta ölçekli
binalarda kullanım için hassas ölçeklendirme ve esneklik
sağlıyor.
Desigo CC Compact, küçük ve orta ölçekli binalara
odaklanan 3 yazılım sürümüyle, kullanıcılara seçim
yapma olanağı sunuyor.
Örneğin kullanıcıların HVAC’a odaklanarak projelerini
verimli bir şekilde yürütmelerini sağlıyor. Bu
nunla birlikte Desigo CC Compact’ın tehlike yönetimine
yönelik ikinci yazılım sürümü, yangın ve güvenlik
standartlarını desteklerken elektrikli uygulamalara
yönelik Desigo CC Compact da Mühendislik Aracı Yazılımı
(Engineering Tool Software-ETS) projelerinin otomatik
kurulumu ve yerel KNX entegrasyonu ile elektrik
tesisatçıları için verimli operasyonlar sağlıyor.
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Verimli Enerji Sistemi İçin Powermanager Modülü
Desigo CC bina yönetim platformunun en yeni versiyonu
enerji sistemlerinde tüketimi, enerji kalitesini ve tutarlılığı
yönetmek için Powermanager modülüyle sunuluyor.
Yeni eklenen modül, alarm fonksiyonuyla kombinasyon
halindeki gösterge panelleriyle, eyleme geçme ihtiyacını
kolay bir şekilde belirlemeye ve tahmin etmeye yardımcı
oluyor.
Desigo CC V4, Powermanager modülüne ek olarak
operatörlerin birden fazla binadaki alarmları ve olayları
kontrol etmesini ve harekete geçmesini sağlayan yeni,
sezgisel bir bulut uygulamasına da sahip.
İyileştirilmiş Bağlanabilirlik Ve Kullanım
Desigo CC V4, halihazırda kullanılabilen BACnet, OPC,
Modbus ve SNMP modüllerine ek olarak, IP ve M-bus
TCP/IP üzerinden KNX için yeni bağlantı genişletme
modülleri gibi alt sistemlerin hızlı entegrasyonuna imkân
veriyor. Bir dizi kitaplık aracılığıyla, ortak bina otomasyon
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cihazlarını özel grafik şablonları ile bağlamak ve
tanımlamak mümkün oluyor.
Bu, aydınlatma ve sayaçların izlenmesi gibi çok
çeşitli uygulamalar için somut faydalar sunuyor ve
mühendisliğin kolaylaşmasına yardımcı oluyor.
Bunun ötesinde Desigo CC, herhangi bir işletim sistemine
ve web tarayıcısına sahip dizüstü bilgisayarlar ve
tabletlerde bulunan Flex Client ile yeni bir HTML5 web
tabanlı istemci sunuyor.
Kullanıcılar artık olası çalışma ortamlarını artıran bir
dokunmatik arayüze de sahip oluyor. Bu inovasyonların
yanı sıra Desigo CC V4, Bina Bilgisi Modelleme (Building
Information Modeling-BIM) modülüyle de donatılıyor.
Bu, bir binanın gerçek zamanlı değerler, 3D modeller
ve 3600’lik görüntülerle doğrudan görselleştirilmesini
mümkün kılarak bir bina otomasyonunun her adımında
kontrol sağlıyor. Kullanıcılar konum belirleme
etiketlerinden ve ürün verisi sayfalarından istedikleri an
verilere ulaşabiliyor.
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Türk Prysmian Kablo Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü

TÜRK KABLO SEKTÖRÜNE

LİDERLİK EDİYORUZ

Nurşah SUNAY: Tamer Bey, Prysmian Türkiye’nin son
dönem faaliyetlerinden kısaca bahsederek başlayabilir
miyiz?
Tamer YAVUZTÜRK: Merkezi 1964 yılından bu yana
Mudanya’da (Bursa) olan Türk Prysmian Kablo, Prysmian
Group bünyesinde, aynı anda enerji, haberleşme ve fiber
optik kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten biri olarak
faaliyetlerine devam ediyor.
Ürün yelpazemiz içinde 220 kV’a kadar tüm enerji
kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme
kabloları, fiber optik kablolar ve endüstriyel
uygulamalarda kullanılan özel kablolar bulunuyor.
Fabrikamızda 22.000 farklı kablo üretimi yapabiliyoruz.
Bunun yanı sıra kablo ve sistemler için “AnahtarATeslimi”A
projeler yaparak tüm müşterilerimize yenilikçi hizmet ve
çözümler sunuyoruz.
Çalışmalarımızı “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz”A
misyonumuz doğrultusunda sürdürüyoruz. Bu misyonla
doğru orantılı olarak, ülkemizin geleceği için büyük
öneme sahip ve alanında en prestijli projelere imza attık.
Son yıllarda İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Boğazı
Denizaltı Kablo Bağlantı Projesi, Marmaray, Ilgaz
ve Avrasya Tüneli gibi Türkiye’nin dev projelerinde
kablolarımız tercih edildi.
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Ayrıca Türkiye’nin ilk özel sektör rafinerisi Star Rafineri,
Avrupa’nın en iyi sağlık projesi seçilen Eskişehir Şehir
Hastanesi, Bursa, Tekirdağ, Ankara Bilkent Şehir
Hastaneleri, Avrupa’nın en büyük doğal ağır soda külü ve
sodyum bikarbonat üreticisi olan Kazan Soda Elektrik, en
az 11.600 yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Adayı olan
Göbeklitepe ve “En İyi Yüksek Katlı Mimari Konut Projesi”
Türkiye ve Avrupa birincisi olan Gaziantep İconova gibi
projeler kablolarımızın kullanıldığı ve bizim de içerisinde
yer almaktan gurur duyduğumuz projelerden bazıları.

RÖPORTAJ

Bildiğiniz gibi hızlı bir dijital dönüşüm dönemi yaşıyoruz.
Prysmian bu çalışmaların neresinde ve neler yapıyor?
Giderek artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarına bağlı
olarak sanayileşmenin artması; yüksek yapılaşmaya
doğru gelişen inşaat endüstrisi, hızla değişen altyapı ve
ulaşım ihtiyaçları, yenilenebilir enerjiye geçiş için yapılan
çalışmalar, “Endüstri 4.0”, “Nesnelerin İnterneti” gibi dijital
devrimlerle birlikte “Enerji ve İletişim” modern yaşamın
vazgeçilmezleri haline geldi.
Bu alanda ihtiyaçları karşılamak için yüksek teknoloji
ürünü fiber optik kablolara ve çeşitli endüstriyel
sektörlerdeki uygulamalara özel, yeni nesil kablolara
talep ciddi artmaya devam ediyor.
Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe dünya
lideri olan Prysmian Group, en karmaşık teknolojik
projeleri gerçekleştirmeye fırsat tanıyan üretim
kapasitesiyle, kendi kategorilerinde dünyada en büyükler
arasında yer alan fabrikaları ile dikkat çekmektedir.

Türk Prysmian Kablo da Prysmian Group bünyesinde, aynı
anda enerji, haberleşme ve fiber optik kabloları üretimi
yapabilen 16 tesisten biri olarak öne çıkmaktadır.
Mudanya’daki fabrikamızda ve Ar-Ge Merkezi’mizde son
teknoloji ürün ve çözümleri kullanıcıları ile buluşturarak,
rekabet gücünü geliştirmeyi hedefliyoruz.
Aynı zamanda verimli, etkin, üstün ve çevreye duyarlı
ürün ve sistem çözümleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz.
Ürün kalitesine son derece önem veren Türk Prysmian
Kablo, Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda, Türk kablo
sektöründe ilk CPR ürün sertifikası alan firmadır. 2019
yılında teknolojiye ve inovasyona yatırımımızı arttırdık.
Ar-Ge çalışmalarımız için yıllık yaklaşık 5 milyon TL ayırdık
ve önümüzdeki dönemlerde bu konudaki yatırımlarımızı
artırmayı planlıyoruz. “Türkiye’yi yarınlara bağlıyoruz”
misyonumuz doğrultusunda geliştirdiğimiz yenilikçi ürün
ve sistemlerimizle Türk kablo sektörüne liderlik ediyoruz.
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Geçtiğimiz ay dergimizde haberini yayınlayarak
sektöre duyurduğumuz Cableapp uygulamanızdan
biraz bahseder misiniz? Prysmian’ı bu uygulamayı
geliştirmeye iten etkenler neler oldu?
Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe
faaliyet gösteren Prysmian Group, 2018 yılının ilk
yarısında, General Cable firması ile gerçekleşen birleşme
sonrasında, sektördeki liderliğini pekiştirmiş durumda.
Halihazırda tüm dünyadaki kablo sektörünün önemli
bir kısmına hitap eden firma, sektördeki ilk firma oluşu,
liderliği ve gerçekleştirdiği özel çalışmalarla, farkını her
daim ortaya koyuyor.
Bu fark, sektörü geliştirme sorumluluğunu da
beraberinde getiriyor. Biz bir kablo üretim şirketinden çok
daha fazlasıyız.
Bu nedenle dijital uygulamalarımız, çevrimiçi eğitim
programlarımız ve kablo sektöründe ilkleri içeren
eğitim girişimlerimizle de sektörde ürün kalitesinin ve
güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz.
Bu misyonla Prysmian Group tarafından geliştirilerek
birkaç yıldır yayında olan ve ilk olarak İspanya ve
Hollanda’da kullanıma sunulan CableApp’in 18. sürümü
geçtiğimiz aylarda kullanıcılarıyla buluştu.
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Sektörün ihtiyaçlarına ve yeni çıkan yönetmeliklere göre
sürekli güncellenen ve içeriği yenilenen uygulama artık
Türkiye’de.
Sahada kullanıma yönelik TS HD 60364-5-52 standardının
uygulanması için kolaylık sağlayan mobil uygulama
1 Kasım 2019 itibariyle Türkçe olarak kullanıcılarıyla
buluştu.
Hem çevrimiçi olarak hem de mobil işletim
sistemlerine uygun olarak çalışan CableApp mobil
uygulaması sayesinde, endüstri profesyonelleri kendi
gereksinimlerine uygun kabloyu kolayca seçebiliyor.
Bu uygulama ile kablo kesiti hesaplamalarını kolay
ve hızlı bir şekilde yapabiliyor, kablo seçimine ve CO2
emisyon kazancına göre ne kadar enerji tasarrufu
yapabileceklerini görerek sürdürülebilirliğe de katkıda
bulunuyorlar.
CableApp’ın hedefi nedir?
CableApp uygulaması; sahadaki uygulamalara yönelik
kullanılan TS HD 60364-5-52 standardının uygulanmasına
yönelik kolaylık sağlamak, projelendirme ve uygulama
zamanlarından tasarruf sağlamak ve sektörde bilinçli
kullanıcı sayısını artırmak amacı ile geliştirildi.

RÖPORTAJ

Teknolojiyle paralel olarak hızla gelişen sektörümüzde
artan ihtiyaçları ve talepleri göz önüne aldığımızda, mobil
uygulamamız hem doğru kablo seçiminde kolaylık hem
de zamandan tasarruf sağlayacak.
CableApp ile kullanıcıları ne gibi kolaylıklara erişecek?
CableApp, öncelikle en uygun kablo tipi ile elektrik
tesisatınızı yapılandırmanıza yardımcı oluyor. Kullanıcı
dostu bir ara yüze sahip bu uygulamada, “Montaj Tipine
Göre”Aya da “Özelliklerine Göre” kablo seçimini yapıp,
uygun bir kesit için basit ve detaylı olarak hesaplama
yapmak mümkün.

çalışmalarımıza devam ederek yatırımlarımızı hız
kesmeden gerçekleştireceğiz.
Türk Prysmian olarak, 1964’ten yılından bu yana, enerji
ve telekomünikasyon kabloları sektöründe, inovasyon ve
gelişmedeki liderliğimizi son kullanıcılar ile buluşturuyor
ve böylelikle, rekabet gücümüzü geliştirmeyi
hedefliyoruz.

Uygulama sadece istenen parametreleri sunarak, işlem
karmaşasına son veriyor ve işleminizi kolayca yapmanızı
sağlıyor.
Sonuç kısmında, en uygun ve alternatifli kablo kesitlerini,
üst kesitlerin seçilmesi durumunda ne kadar enerji
tasarrufu yapacağınızı, CO2 emisyon kazancınızı
ve hatta gerilim düşümüne uygun kesit değerini
görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca, yapmış olduğunuz kablo kesiti hesaplaması
sonuçlarını dilerseniz mobil cihazınıza kaydedebilir ve
istediğiniz kişi/kişiler ile paylaşabilirsiniz.
Tüm bu avantajlarıyla CableApp uygulaması, sahadaki
montaj elemanından ofisteki mühendislere kadar tüm
kullanıcılara proje ve tesisat yöntemine uygun olarak en
iyi kablolama çözümünü seçmede yardımcı oluyor.
2020 hedefleriniz ve pazarlama stratejilerinizi de
dinlemek isteriz. Prsymian’la ilgili bu yıl bizi neler
bekliyor?
Türk Prysmian Kablo olarak kullanıcıları teknolojik
yeniliklerle beraber üstün performanslı ürünlerle
buluşturarak, ülkemizin rekabet gücünü geliştirmeyi
hedefliyoruz.
Ar-Ge Merkezimizdeki inovasyon ve ürün geliştirme
çalışmalarına ek olarak yeni teknolojilerle katma
değeri yüksek projelere de imza atmaya devam etmeyi
hedefliyoruz.
2020’de de güneş enerjisi kabloları, özel demiryolu
kabloları, petrol ve gaz sektörü için enstrümantasyon
kabloları, mini tüp fiber optik kabloları gibi farklı alanlarda

Türk kablo sektöründeki ilk T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı onaylı ve 2016 yılından bu yana faaliyetlerine
devam eden Ar-Ge Merkezi’mizde enerji, fiber ve
haberleşme kablolarında, kullanıcı ve endüstri
ihtiyaçlarına göre, dünyadaki değişik zorlu coğrafya,
çevre ve kullanım şartlarına uygun yenilikçi, rekabetçi,
yüksek performanslı çözümler geliştiriyoruz.
Prysmian Group Ar-Ge ailesi içinde bulunan 25
merkezden birisi olan Ar-Ge Merkezi’mizde tasarladığımız
yeni nesil kablolar ve sistemler, sektördeki kapsamlı
altyapımız ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile
Türk kablo sektörüne de öncülük ediyor; iletişim ve
telekomünikasyon gibi hızla gelişen, dinamik sektörlere
ilham veriyoruz.

Ocak’20 • www.sektorumdergisi.com

95

MOSKOVA'DA
•

TiCARET
YAPMAK
•
iSTER
• • •
MiSiNiZ?

CI MosBuild

-

.,

iNTEGRAL

(IACmobile)

(0282)6S19797 � www.legend.com.tr
SCHRACK �ıt
Muhittin Mh. Çağla Sk. Ozköröğlu 1 Apt. No: D:2
S

E

C

O

N

E

T

S9860 Çorlu TEKİRDAĞ

TEKNİK

UPS İnovasyonu

Kritik Yükleri ve Yerel Şebekeyi Korumak
Artmakta olan elektrik tüketimi göz önüne alındığında,
veri merkezleri gelişmeli ve enerjiyi su gibi içen
kaynaklardan güç rezervlerine geçişi sağlayacak yeni
teknolojileri hayata geçirmelidir.
Veri merkezlerinin gelecekte güç şebekesini
desteklemede ve enerjinin daha akıllı şekilde
kullanılmasında daha etkin bir rol oynamaları
gerekmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda, çeşitli ülkelerde enerji ve denge
pazarları ortaya çıkmaya başladı. Bu da, tüketicilerin ve
endüstrilerin pazara girmeleri için yeni fırsatlar oluşturdu.
Bazı veri merkezleri, yedek jeneratörlerini kullanarak ve
şebekeye yönelik frekans düzenlemesi için kapasitelerini
satarak bu fırsatları değerlendirmektedir. Yine de, enerji
pazarı hızlı bir şekilde gelişmektedir.
Yapılan araştırmalara göre, 2020 yılının ilk yarısına kadar
yenilebilir enerjinin üretilen tüm elektrik enerjisinin
yarısını karşılayacağı öngörülmektedir.
Enerji piyasası yakıtlardan yenilebilir enerjilere geçiş
yaptığı için, güç üretiminin geçici olma ihtimali
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bulunmaktadır ve elektrik kaynağını tahmin etmek ve
dengelemek daha zor bir hale gelmiştir.
Yenilenebilir enerjilerin kullanımındaki ve elektrik
talebindeki yükselişle birlikte, şebekedeki güç kalitesinde
dalgalanmalar yaşanması muhtemeldir. Veri merkezi
teknolojisi, özelikle de kesintisiz güç kaynağı (UPS), bu
sorunlarla başa çıkmak için kullanılabilmektedir.
Şebeke Kapasitesini Desteklemek
Yedek jeneratörlere ek olarak veri merkezindeki
veya diğer ticari binalardaki UPS teknolojisi, enerj
sağlayıcılarının güç üretimi ve tüketimini dengeleyerek
güç kalitesini sürdürmelerine yardımcı olmak için
kullanılabilir.
UPS teknolojisinin başlıca amacı, giriş güç kaynağı
veya ana şebeke yetersiz kaldığında, acil durum gücü
sağlayarak kritik gücü korumaktadır.
Modern UPS teknolojisi bundan çok daha fazlasını
yapabilir. Ayrıca, iki amaçlı UPS teknolojisi güç şebekesini
destekleyebilir.

TEKNİK

Bu, nispeten yeni bir konsepttir. Aküler ana şebekeyle
paralel olarak deşarj edilebilir ve bu güç paylaşımı
sorunsuz şekilde kontrol edilebilir.
Ayrıca modern UPS, gerekli olduğunda, gücü şebekeye
geri vermekte ve yenilemeli bir yük işlevi görmektedir.
Bu esnek güç yönetimi kapasitesi eşsizdir ve şebeke
desteğini sağlamak için son derece uygundur.
Eaton EMEA Teknoloji Müdürü
Janne PAANANEN

UPS teknolojisi sürekli frekans düzenlemesi için de
uygundur ve normal şebeke koşullarında normal limitler
dahilinde ana şebeke frekansının korunmasına yardımcı
olmaktadır.
Bunun için, akülerin kısmı şarj durumunda tutulduğunu
yüksek devirli kullanım tipi için uygun olan doğru akü
teknolojisi gerekmektedir.
Yeni Gelir Kaynakları Yaratmak
Şebekeyi desteklemenin ötesinde, veri merkezleri UPS
varlıklarından gelir elde ederek, yatırım yapabilirler.
Kısacası, veri merkezlerinin gücü çekmemek veya
şebekeye kapasiteyi geri vermek için tazmin edilmesi
mümkündür.
Rezerv UPS (UPSaaR) teknolojisini hayata geçiren veri
merkezleri, ne kadar kapasiteyi ne zaman ve hangi fiyatta
şebekeye geri verebileceklerini seçerek enerji kontrol
ettiklerinden emin olabilirler.
Şebeke desteği için her yıl ayrılan MW cinsinden güç
başına genel kazançlar 50, 000 €’ya kadar çıkmaktadır.
Veri merkezi operatörleri frekans düzenlemesinde
şebekeyi destekleyebilmekte ve UPS’in toplam mülkiyet
maliyetini karşılamak için veya veri merkezini fiyat
anlamında daha rekabetçi hale getirmenin bir parçası
olarak ek gelir yaratmaktadır.

Güçteki Dalgalanmaları Dengelemek
Eldeki doğru kontrol yöntemleriyle UPS teknolojisi, güç
üretimindeki düzensizliklerin sebep olduğu şebeke
frekansı değişimi gereksinimlerine hızlı bir şekilde yanıt
verebilmektedir.
Yenilenebilir enerjilerin ve modern endüstriyel yüklerin
daha hızlı nüfuz etmesi ve bunun sonucunda güç
şebekesindeki atalette azalma, arızalara karşı bu frekans
tutma rezervlerinin öneminin şebeke operatörleri için
gitgide arttığı anlamına gelmektedir.
Hidro ve gaz türbinleri yoluyla geleneksel frekans
yönetimi, daha hızlı yanıt ihtiyacı göz önüne alındığında,
zorluklarla karşı karşıyadır.
Bunun bir sonucu olarak, Sağlam Frekans Yanıtı yeni daha
hızlı rezerv türleri görmekteyiz. Güç elektronik cihazlarının
ve akülerin size yardımcı olabileceği kısım burasıdır.

İskandinavya ve Baltık ülkelerindeki lider enerji sağlayıcısı
Fortum ile yakın işbirliği içinde UPSaaR hizmetlerini
geliştirirken; veri merkezlerinin, UPS’in temel işlevini
herhangi bir şekilde riske atmaksızın, ulusal şebekeye
veya İletim Sistemi Operatörü’ne kapasitesini geri
verebilmeleri için ticari enerji toplayıcılarıyla birlikte
çalışabileceklerini de göstermiş olduk.
Güç şebekesi üzerindeki yükü azaltmak istiyorsak,
varlıkların ve kaynakların daha akıllı şekilde kullanımı
temel çözümdür.
Var olan doğru teknolojilerin kullanımıyla, pazarlar çekici
iş fırsatları yaratmaya açıktır.
Güç dalgalanmalarına ve kalite sorunlarına karşı çözüm
oluşturmak için UPS teknolojisini hayata geçirmek artık
mümkündür ve bu zorluklarla baş etmek istiyorsak,
bunu mümkün olan en kısa zamanda yapmamız
gerekmektedir.
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Güvenilir İş Ortağınız İnform...
Anahtar Teslim Güneş Enerji Sistemleriyle Sürdürülebilir Dünyaya Katkı

Sürdürülebilirlik bakış açışıyla çalışan günümüz şirketleri,
fosil yakıtlar yerine güneş enerjisini kullanarak enerji
maliyetlerini minimize ediyorlar.
Sürdürülebilirlik bakış açısını DNA’sına kodlayan İnform,
38 yıllık tecrübesiyle 2009 yılında başladığı ÇATI
uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumlarına
her geçen gün artan bir ivmeyle devam ediyor.
Geniş bayi ve servis yapılanması sayesinde İnform,
projeden kuruluma, işletme ve bakım-onarıma kadar
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tüm süreçlerde müşterilerine en iyi desteği sunuyor.
90’lı yıllarda çevre bilincinin ortaya çıkmasıyla üretim
ve tüketiminin çevre ve doğal kaynaklar üzerinde yerel,
bölgesel ve küresel seviyede doğrudan olumsuz etkilere
neden olduğu anlaşıldı ve sürdürülebilir bakış açısıyla
çalışan firmalar ‘temiz enerji’ kullanmaya başladı.
Bu noktada sınırsız enerji kaynağı güneşten
faydalanmaya başlayan şirketler, yüzünü yenilenebilir ve
temiz enerjiye çevirdi.

PROJE

Bu farkındalıkla İnform, 38 yıllık tecrübesiyle 2009 yılında
başladığı ÇATI uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali (GES)
kurulumlarına her geçen gün artan bir ivmeyle devam
ediyor.
Bugüne kadar GES uygulamalarını Türkiye’nin 81 ilinde
1200’den fazla farklı noktada gerçekleştiren İnform, 2018
sonu itibariyle 50MW’ın üzerinde anahtar teslim proje

gerçekleştirerek gücünü ortaya koyuyor. Otopark çatısı,
spor salonu çatısı, konut çatısı, su deposu çatısı, fabrika
çatısı, barınak çatıları gibi uygulamaların yanında arazi
kurulumları da gerçekleştiren İnform, off grid sistemlerde
de karavan üzeri, park aydınlatma, arıcılar, deniz taşıtları
gibi uygulamalar gerçekleştiriyor.

Mobil paket sistemleriyle de uygulamalarını çeşitlendiren
İnform, toptan satış yapan firmalara ürün tedariğide
sağlıyor.
5 Adımda Güneş Enerjisi Santrali
Geniş bayi ve servis yapılanması sayesinde İnform,
projeden kuruluma, işletme ve bakım-onarıma kadar tüm
süreçlerde müşterilerine en iyi desteği sunuyor.

İnform, kullanım ömrü 25 yıldan az olmayan Güneş Enerji
Sistemleri için her türlü yedek parça, ekipman ve ürünü
sürekli olarak stoğunda bulundurarak müşterilerine
yüksek kalitenin yanı sıra en iyi hizmet ve uzun vadeli bir
işbirliği öneriyor.
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Elcab Kablo Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet TISKAOĞLUA

ZONSİAD’ın Dev Kadrosu Göreve Başladı
Merkezi İstanbul’da bulunan Zonguldak Sanayici ve İş
Adamları Derneği genişletilmiş yönetim kurulu istişare
toplantısını gerçekleştirdi.
İş dünyasına 2012 yılından itibaren her platformda katkı
veren ZONSİAD geçtiğimiz aylarda yönetim kurulunun
almış olduğu kararla kadrosunu genişletme yoluna
gitmiş ve kısa süre zarfında teknik birimler oluşturarak bu
birimlerin yönetimlerini tamamlamıştı.
ZONSİAD Yönetim Kurulu, 9. Birim Başkanlığı ve
Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin katılımı ile ZONSİAD
genişletilmiş yönetim kurulu istişare toplantısını
gerçekleştirdi.
Toplantıyı divan heyeti olarak başkanlık yapan ZONSİAD
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Hukukçular Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Keserci, Yüksek İstişare
Kurulu Üyelerinden İstanbul Ticaret Odası Mali Müşavirler
Komitesi Başkan Yardımcısı Hikmet KabukAve Yıldız Teknik
Üniversitesi Danışma Meclisi Üyesi Mustafa KurtAyönetti.
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ZONSİAD’ın yeni oluşturduğu birim başkanlıklarında
sürpriz isimlerde yer aldı Zonguldak Dernekleri
Federasyonu Genel Başkanı Gurbet Altay; Eğitim ve
Hukuk Biriminde görev alırken, MHP MYK Üyesi İş Adamı
Murat KotraAYatırım ve Finans Birim Başkanlığında görev
aldılar.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren ZONSİAD GenelA
Başkanı Halil İbrahim Ece önemli açıklamalarda bulundu.
Kurulduğumuz 2012 yılından bu yana birçok etkinlikler ve
buluşturma programları gerçekleştirdik .
Geçen 7 yılı aşkın sürede iş adamlarımızı buluşturmak,
tanıştırmak ve derneğimizin duyurulması noktasında
birçok çalışmalar yaptık.
Bu çalışmalar sayesinde birçok birbirini tanımayan
insanları tanıştırdık buluşturduk.
Bu buluşturmalar sayesinde ticari alış verişler sosyal
ekonomik olarak birbirimize destek sağlamaya çalıştık.

HABER

Günümüze geldiğimizde artık yapılan bu çalışmalar
derneğimize yeterli gelmediği gibi çalışmalarımızı artık
farklı versiyonlarla yapma gereği duyulmuştur.

®

Neden bizler ortak paydamız Zonguldak olan iş
insanlarına farklı kazanım sağlamayalım. Bugün birçok iş
adamımız ortaklıklardan bahsediyor.
İçimizde ortak çalışmalar yapan iş adamlarımız var. Hep
beraber küçük sermayeler koyarak büyük işler neden
yapmayalım.
Bu ortaklık fonu olur, ortak havuz olur, kooperatif olur
adının çokta önemi yok. Bizler birbirimize inanırsak büyük
işlere imza atabiliriz.

devam ederek ilerleyen günlerde bölge temsilciği ve
yurt dışı temsilciliklerini oluşturacağız. Bununla ilgili
çalışmalarımız şu an için devam ediyor.
Yönetim kurulumuza birim başkanlarımıza ve birim
üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeni
görevleri hayırlı uğurlu olsun. Bu vesile ile sizlere ayrı ayrı
sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.
İşte ZONSİAD Birim Başkanlığı Listesi
Şenol Birol Kabarık (Teşkilatlanma ve Üye Birim Başkanı)
Eren Tülübaş, Serkan Bayram, Kamil Oruç, Serkan Dedeli
Nejdet Tıskaoğlu (Finans ve Yatırım Birim Başkanı) Ertaner
Karakaş, Murat Kotra, Necati Acar, Oktay Acır.
• Samet Eren (Ar-Ge ve Proje Birim Başkanı) Ahmet Çelik,
Şinasi Alabaş, Pınr Yılmaz, Ahmet Şahin Arslan.
• Murat Aktaş (Sektörler Birim Başkanı) Mehmet Akpınar,
Ahmet Doruk, Mustafa Gülmez, Erol Karanlık.

Her birimiz kendi sektöründe önemli çalışmaları olan
insanlar. Yapacağımız buna benzer çalışmalarla Türkiye’ye
ve bölgemize örnek bir model olabiliriz.

• Muhammet Keserci (Eğitim ve Hukuk Birim Başkanı)
Gurbet Altay, Deniz Kırnapçı, İsa Muslubaş, Mustafa
Canbaz

Şu an ulaşabildiğimiz İstanbul’da 500 üzerinde iş adamı
mevcut. Yaptığımız araştırmalar neticesinde 1500
üzerinde de iş dünyasında bulunan hem şehrimiz var.

• Zekeriya Kabuk (Mali ve Bütçe Birim Başkanı) Ersin
Aktaş, Hilmi Cıbır, Yusuf Kiremitçi, Muharrem Civelek.

Bu insanları bir çatı altında bir araya getirdiğimizde ciddi
manada hem sosyal hem ekonomik olarak çok büyük
ortak sinerji oluşturabiliriz.
Değerli arkadaşlar; 65 kişilik yönetim kadrosu
oluşturduk ne demiş atalarımız “bir elin nesi var. iki elin
sesi var” sözünü asla aklımızdan çıkartmamız lazım.
Her birimimizde ayrı sektörlerde faaliyet gösteren iş
adamlarımız bulunmaktadır.

• Burhan Yücel (Sekreterya Birim Başkanı) Yunus Emre
Topal, Nesrin Kahraman, Davut Atak, Serpil Cüntay.
• Volkan Taşkıran (Medya ve Tanıtım Birim Başkanı) Onur
Altındağ, Alaaddin Adak, Recai Akçabelen, Ferdi Tosun.
• Orhan Bayraklı (STK ve Dış İlişkiler Birim Başkanı)
Mustafa Kalaycı, Hayri Korkmaz, Orhan Kurtulbaş, Satılmış
Yazıcı.

Mevcut birimlerimiz birim toplantılarını 3 aylık
dönemlerde yapıp, bu çalışmaları raporlayacaktır.
Yine yönetim kurulu olarak yeni yapılanma anlayışımız

Ocak’20 • www.sektorumdergisi.com

103

HABER

Türk-İtalyan İş İnsanları Türkiye İtalya
İlişkilerini Masaya Yatırdı
Türk Prysmian Kablo’nun İtalyan CEO’su Cinzia Farisè,
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde
düzenlenen Türk-İtalyan İş İnsanları Zirvesi’ne katıldı.
Türkiye-İtalya ilişkilerinde yeni fırsatların değerlendirildiği
zirvede bir konuşma yapan Farisè, 1964’ten bu yana
sanayinin lider ve tercih edilen kablo tedarikçisi
olduklarını söyleyerek, “Türkiye’yi yarınlara bağlıyoruz”A
misyonuyla Türkiye’ye rekabet avantajı yaratacak
çözümler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası 27 Kasım 2019 tarihinde
Türk-İtalyan İş İnsanları Zirvesi’ni düzenledi. İtalya
Büyükelçisi Massimo Gaiani’nın ev sahipliği yaptığı
zirve kapsamında “Tekrar ivme kazanan Türk ekonomisi
ışığında Türkiye-İtalya Ticari İlişkilerinde Yeni Fırsatlar”
konulu bir forum düzenlendi.
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İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Livio Manzini
ve İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Başkanı
Riccardo Landi’nin konuşmacı olarak yer aldığı forumda
Türkiye-İtalya ilişkileri masaya yatırıldı.
Forum sonrası düzenlenen panelde ise Generali Sigorta
Yönetim Kurulu Başkanı Mine Ayhan, Ferrero Çikolataları
Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, Yapı Kredi
Bankası Uluslararası ve Çok Uluslu Firmalar Bankacılık
Direktörü Fabio Bini, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü
Ahmet Kırman, Barilla Türkiye Genel Müdürü ve Başkan
Yardımcısı Piero MirraAve Türk Prysmian Kablo CEO’su
Cinzia Farisè konuşmacı olarak katıldı.
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En Büyük Hedefimiz Türk Ekonomisine Katkı Sağlamak
Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè, “Türkiye’yi
Yarınlara Bağlıyoruz” misyonuyla; Avrasya Tüneli, İstanbul
Havalimanı, Marmaray gibi mega projelerde yer alarak,
Türk ekonomisine, Türkiye’nin üretim gücüne değer
kattıklarını aynı zamanda eğitim girişimleri, eğitim
programları ve yeni nesil ürün ve sistem geliştirme
çalışmaları ile de kablo endüstrisinin gelişmesine yatırım
yaptıklarını söyledi.

Bu anlamda, Türkiye’deki birçok sektörün gelişimine
katkıda bulunmaktan ve yarattığımız ortak sinerji ile
ülkemizin yerli ve katma değerli üretim gücüne ve
ekonomisine değer katmaktan çok mutluyuz.”

Türk Prysmian Kablo
CEO Cinzia Farisè

İki Ülke İlişkilerini Daha da Geliştirmek İçin Üstümüze
Düşeni Yapmaya Hazırız
Hükümetin son dönemlerde istihdam, ticaret ve sanayi
ile ihracatı teşvik etmek için yeni adımlar attığını söyleyen
Cinzia Farisè, artan rekabet koşulları ile birlikte dünya
kablo üretiminin büyük bir kısmının gelişmekte olan
ülkelere doğru kaymaya başladığına Türkiye’nin de bu
anlamda çok özel bir konumda olduğuna işaret etti.

Cinzia Farisè şöyle devam etti; “Türk kablo sektörünün
“Ar-Ge’ye en çok harcama yapan” şirketi olarak
Mudanya’daki Ar-Ge Merkezimizde sektöre öncü olarak
çalışmalarımızı sürdürüyor, dalgalanmalardan en az
etkilenecek şekilde çevre dostu yeni ürün ve sistemler
konusuna yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Gelişen sanayi ve teknolojinin ihtiyaçlarına ve Türkiye’deki
iletişimin gelişimine paralel olarak artan talebe uygun
yeni nesil kablo ve sistemler üretiyoruz.
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Farisè, “Türkiye, üretime ve yeniliğe değer veren bir ülke
olduğu için Avrupa’nın ikinci ve en büyük sanayi ülkesi
olan İtalya ile ortak hedefler doğrultusunda birbirini
tamamlıyor. İki ülkenin ilişkilerini her iki ülkeye daha fazla
fayda sağlayacak şekilde geliştirmek için görevimizi
yerine getirmeye her zaman hazırız.” diye konuştu.
Mudanya’dan Dünyaya Kablo Üretiyor
Teknoloji ve üretim kapasitesini artırmak için 1964 yılından
bugüne dek birçok yatırım yapan Türk Prysmian Kablo,
Mudanya’daki fabrikasında 22 bin farklı kablo üretebiliyor.
220 kV’a kadar tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar
bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar,
endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel yapıdaki
kablolar da Türk Prysmian Kablo’nun imzasını taşıyor.

İşinizi iyi yapabilmeniz için, işimizi iyi yapıyoruz�.
We do our best so that you can do your best�
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Google Arama

İpuçları

Google, bilişim dünyasının mega düzeydeki bilgi çöplüğü
oldu artık. Çok değil günlük hayattaki bilgilere ulaşmak
bile azminize kalmış bir durumdan ibaret.
Samanlıkta iğne aramaktan farksız olan bu durumda,
aradığınızı hızlı ve kolay bir şekilde bulmak elbette biraz
emek ve bilgi gerektirmektedir.
Google’ın kullanımı pek sade ve çokça basit bir arayüze
sahip. Bunun yanı sıra bir sihirbaz misali pek çok güçlü
numara ve aracı gizler bünyesinde.
Ama bu sihirbaz numaralarını gizlemek yerine size verdiği
ipuçları ve püf noktaları ile daha önce hiç olmadığı kadar
kolay, basit ve konforlu bir şekilde aramalar-incelemeler
yapmanıza olanak sağlar. Üstelik faydalı faydasız
sınıflandırmadan.
Bu basit ve sadelik artık Google’ın mevcut internet
tarayıcıları arasındaki popülerliğini günden güne
artırmakta. Popülerliğinden kaynaklı pek çok sayfanın
erişimine göz yummayı tercih ediyor.
Çokta umursamıyor, çeşitli kod ve disiplin vererek
ulaşmak istediğinize bu şekilde ulaşın demekte. Bu
pastadaki en büyük pay olan reklam gelirlerini arttırmaya
çalışan webmasterlar pastadaki en fazla payı almak için
bu kaosu fazlasıyla güçlendirmeye niyetli.
Surda açılan gedik misali sistemin açığını yakalayanlar,
bu gedikten gereksiz bilgileri çoğaltarak Google için
mega bir çöp konteynırı oluşturmuş durumda.
Bu durum göze alındığında kullanıcılar için işleri
yokuşa sürmemek için kimi ipuçları çok kritik bir hale
geliyor. Bu ipuçları sayesinde yaptığınız aramayı daha
net ve istediğiniz cevaba en yakın halde bulabilirsiniz.
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Bize bu konuda yarımcı olabilecek çok sayıda ipucu
bulunmaktadır. Sizin için hazırladığımız ipucu listesine
geçelim.

özelliği oldukça gelişmiştir ve siz de aradığınız bir yeri
haritalar sekmesinde incelediğinizde nerede olduğunu
daha rahat görebilirsiniz.

Sekmeleri Gözden Kaçırmayın

Tam Bir İfadeyi Arama

Arama yaptığınız zaman bunun içeriğiyle alakalı olarak
Google’ın arama sekmelerinde tümü, haritalar, görseller,
alışveriş, video gibi devam eden sekmelerini kullanarak
aramanızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Bunun için aradığınız ifadeyi tırnak içerisine almanız size
yardımcı olacaktır. Örneğin “Türkiye Ligi Puan Durumu”A
diye bir arama yaptığınızda aramalar yakın sonuçlar
olarak karşımıza çıkabilir.

Örneğin yaptığınız aramanız bir video içeriğiyse video
sekmesine tıklayarak aramanıza oradan göz atmanız size
aramanızda daha yardımcı olacak bir ipucudur. Başka
bir örnek de harita üzerinden verirsek Google’ın harita

Mesela eksik kelimeler içeren sonuçlar karşımıza çıkabilir
ki şöyle bir sonuçla karşılaşmanız da mümkündür “Türkiye
Ligi Fikstürü”. Tırnak işareti kullanarak bu durumun önüne
geçebilirsiniz.
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Yıldız(*) İşareti Kullanmak
Yıldız işaretini kullanmak size büyük faydada
bulunabilecek bir ipucudur. Yıldız işaretinin kullanımı şu
şekildedir. Örneğin hatırlayamadığınız ve ya bilmediğiniz
eksik kelimelerin yerine yıldız kullanarak aramanızı
yapabilirsiniz.
Örnek olarak “Sabahattin Ali * Yusuf” adlı bir arama
yaptığınızda yıldız işareti size boşluğa uygun nelerin
gelebileceğini listeler.
Bu vasıtayla boşluğa gelebilecek en olası kelime olan
“Kuyucaklı” kelimesini bularak size aramanızda yardımcı
olur.
Belirli Bir Web Sitesinde Arama Yapmak
Bu ipucumuzun kullanımı şu şekilde işlemektedir: site:
yazıp aradığımız sitenin türüne göre com, org ve edu gibi
terimleri sitenin sonuna ekleyerek aramak istediğiniz şeyi
en sona yazınız.
Belirli Bir Dosya Türünü Aramak
Bu özelliği ise şu şekilde kullanıyoruz: filetype: XLS (ya
da başka hangi dosya türünü arıyorsanız o dosya türünün
adını girebilirsiniz) yazarak başına arayacağınız dosyanın
adını girerek bulabilirsiniz.

Ölçü Birimleri Dönüştürme
Az önce İngilizce basit sorulara cevap verebiliyor
dediğimiz zamanki örneğimizi aynı zamanda “1 mil”
yazarak eşittir işareti kullanarak dönüştürmek istediğiniz
birimi yazarak sorunuza cevap alabilirsiniz.
Uçuş Arama

Örneğin Hacettepe Üniversitesi akademik takvim filetype:
PDF yazarak size üniversitenin akademik takvim ile ilgili
dosyasını bulacaktır.

Bulunduğunuz konumdan gitmek istediğiniz bir yere
olan uçuş programlarını rahatlıkla bulabiliriz. Bu arama
yöntemini “flights from x şehri to y şehri” şeklinde
aratarak kullanabilirsiniz.

Google’ın Hesap Makinesi

Dünya Saati

URL kısmını bir hesap makinesi olarak kullanabileceğinizi
biliyor muydunuz? 3+5 gibi basit bir işlemden herhangi
bir denkleme kadar çözebilen bir hesap makinesi olan
Google ayrıca sizin İngilizce olarak sorduğunuz “How
much cm is 1 inch?” gibi bir sorunun da cevabının size
anında yanıtlayabiliyor.

Başka bir ülkede saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız
Google bunu da hesap edip işinizi kolaylaştırmak için
sistemine bunu da eklemiş. “time: Milano” yazarak Milano
kentinde saatin kaç olduğunu kolayca görebilirsiniz.

Döviz Kuru Hesaplama
Google her alanda size yardımcı olmakta çekinmediği
için borsa konusunda da yardımını esirgemiyor. Örneğin
URL kısmına 1 dolar yazdığınız anda kaç TL olduğunu size
anında cevaplayabiliyor.

Gün Doğumu veya Batımını Öğrenmek
Bu arama yöntemiyle yaşadığınız yerde gün doğumunu
ve gün batımını saat olarak öğrenebilirsiniz. “sunset:
Ankara” ve ya “sunrise: Ankara” yazarak Ankara’nın gün
doğumu ve gün batımını öğrenebilirsiniz.
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Hava Durumu

Google’da Daha Hızlı ve Etkili Arama Yapmak

Google’a direkt olarak “weather”Ayazınca size
bulunduğunuz lokasyonun hava durumu bilgilerini
sunmaktadır. “weather: x şehri” yazdığınızda size x
şehrindeki hava durumu bilgilerini sunmaktadır.

Google aramaları botlar üzerinden yaptığı için sizin
yazdığınız kelimeler çok önemlidir. Aradığınız kelimeler
diğer sayfalardaki kelimelerle eşleşerek bulunuyor.

Bir Yeri Haritada Bulmak
Bir yerin haritadaki konumunu bulmak için aradığınız yerin
adını ardından “map” kelimesini yazarak bulabilirsiniz.
Konuyla Alakalı Arama Yapma
Bu arama ile yaptığınız aramanın sizin aradığınız
sonuca kesin olmayan, yakın konumdaki sonuçlarını
listeler. Herhangi bir şeyi tam olarak bilemediğiniz,
hatırlayamadığınız durumda kullanarak istediğiniz sonuca
ulaşabilirsiniz. Örneğin “related: Kayısı” dediğinizde size
kayısı ile alakalı sonuçları listeleyecektir.
Bir Siteye Bağlantı Veren Siteleri Öğrenmek
Google’a “link:” komutunu yazarak o sitenin nerelerden
bağlantı aldığına erişebilirsiniz.
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Bu yüzden bir arama yaparken kritik kelimeler kullanmaya
dikkat edin. Aradığınız kelimeler yaklaşık olan kelimeleri
de içeren popüler sonuçları da görüntüleyeceği için
aradığınız şey adına ayırt edici kelimeler kullanmak size
arama yaparken faydalı olacaktır.
Yaptığınız yazım hatalarına çok dikkat etmenize gerek
yok. Google yazdığınız kelimenin sık kullanılan halini
denetleyicisi vasıtasıyla bularak değiştiriyor.
Aynı şekilde yaptığınız aramadaki büyük harfler Google
tarafından tek bir halde algılandığı için büyük ya da küçük
harflere pek dikkat etmenize gerek yok.
Ayrıca Google’da arama yaparken mümkün oldukça
az kelime kullanmaya çalışın. Fazla kelime aratınca
aramadan alacağınız verim düşmektedir.
Sektörüm Dergisi Haber Araştırma Servisi
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Plastiklerin Doğaya Verdiği 5 Zarar
Son günlerde, Poşet Kanunu olarak bilinen Çevre Kanunu
ve Bazı Kanunlarda farklılık yapan yasa ile getirilen
planlama ikazınca, 1 Ocak 2019’dan itibaren plastik
alışveriş poşetleri minimum 25 kuruştan satılmaya
başlandı.
Birçok insanın muzdarip olduğu hatta gündemi uzun süre
meşgul eden meşhur poşet konusu sizleri nasıl etkiledi?
Hayatımızın her noktasında karşımıza çıkan plastikler dair
inanılmaz noktaları belirtmeden önce, hep beraber biraz
beyin fırtınası yapmakta fayda var. Haydi hep beraber tam
şu anda her nerede iseniz çevremizi dikkatli bir şekilde
inceleyelim ve doğaya kulak verelim.

114

Ocak’20 • www.sektorumdergisi.com

Telefon kabınız, kulağınızdaki kulaklık, belki öğlen
yemeğinizin içinde durduğu kap veya biraz sonra
içeceğiniz suyun şişesi.
Fark ettiniz mi? Hayatımız plastik ürünler ile sarıp
sarmalanmış durumda.A
Adeta hayatımızı ele geçirmişlerAve onlar olmadan
yaşamak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Peki
tüm bu durum karşısında bizlere düşen nedir?
Bizlerin bireysel olarak ne yapması gerekir? Hiç bu
konuda düşünme fırsatı buldunuz mu?

ARAŞTIRMA

Masum gibi görünen bu plastikler, tam bir doğa
katliamına neden oluyor. İnsanlarda kansere neden olan
bu maddeler yüzünden her yıl bir milyar kuş ve çeşitli
hayvanlar ölüyor.
Ekosistem gün geçtikçe daha da kirlenerek, geleceğimizi
tehdit ediyor ve özellikle yeni nesiller için korkutucu bir
hal alıyor.
Gördüğünüz gibi, hayatımızın her alanı gelişen teknoloji
ve hızlı tüketim ile beraber plastikler ile iç içe geçmiş
durumda.
Bu plastiklerin birçoğu ise özellikle konu hakkında bilinci
veya bilgisi olmayan kişiler tarafından çevremize zarar
verecek şekilde doğaya bırakılıyor.
Örneğin, hepimiz ailemiz veya arkadaşlarımız ile pikniğe
gittiğimiz bir orman veya sahildeki kirlilikten yakınırız.
Çünkü birçok insan eğlendikten ve güzel vakit geçirdikten
sonra ardına bakmadan tüm çöplerini bırakıp gidiyor.
Peki, kullanıldıktan sonra doğaya atılan bu plastiklerin,
çevreye olan etkisi ne boyutta? Hep beraber biraz daha
yakından hayatımızın ana meselelerinden biri olan bu
konuya değinelim;
Plastik Üretimi Durmak Bilmiyor

Bulamadıysanız, işte şimdi tam da zamanı! Haydi hep
beraber bunu düşünelim, hem günümüzü hem de
geleceğimizi kurtaralım. Sağlıklı yaşamak ve yaşatmak
bizim elimizde.

Plastik üretiminde şu anda sonu gelmez bir üretim ve
tüketim sürmektedir. 1950 senelerinde senelik 2 milyon
ton plastik üretimi yapılırken içinde bulunduğumuz
senelerde, senelik olarak 350 milyon ton plastik üretimi
yapılmaktadır. Plastik üretimindeki bu artışın devam
etmesi halinde, 2050 senelerine girildiğinde dünya
üzerinde 34 milyar ton plastik bulunacağı bilimsel
araştırmalar ışığında öngörülüyor.

Plastiklerin ilk olarak 1960’larda üretildiğini biliyorA
muydunuz? Yaklaşık 70 yıldırAvarlığını sürdüren
plastiklerin yapımında araştırmalara göre insan
sağlığına oldukça zararlı maddeler kullanılıyor.
Yapımındaki ana elementlerden biri petrol olan plastikler,
doğada uzun süre varlığını devam ettirmesi nedeniyle
aslında tüm eko sistem için büyük bir tehlike oluşturuyor.
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Bu da bizim yakın gelecekte ne derece korkunç
rakamlarla karşı karşıya kalacağımızı gösterir niteliktedir.
Görüldüğü gibi, en çok önlem alınması gereken
konulardan biri günlük hayattaki plastik kullanımını
azaltmak ve alternatif çözümlere üretmektir.
En Büyük Tehlike Sular Altında
Bu kadar plastik nereye gidiyor? Günümüzde üretilen
plastiklerin büyük bir bölümü denizlerde olup
okyanus alanlarının neredeyse yarısında atık plastikler
bulunmaktadır.
Bu atık plastikler hem okyanusların yüzeyinde
hem de okyanusların görmediğimiz derinliklerinde
bulunmaktadır. Hatta konuya dikkat çekmek isteyen
bazı sanatçılar tarafından oluşturulan ‘Yedinci Kıta’
sanatı oldukça dikkat çekmiştir.
Küratör Nicolas Bourriaud ise Yedinci Kıta’yı şu şekilde
dile getirdi: “Antroposen’in en net sonuçlarından biri,
‘Yedinci Kıta’ olarak bilinen devasa atık yığının ortaya
çıkmasıdır.
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3,4 milyon kilometrekare genişliğinde yer kaplayan, 7
milyon ton ağırlığında yüzen bir plastik. Yedinci Kıta, aynı
zamanda merkezileşmiş bir yeryüzü antropolojisi ve
günümüzün bir arkeolojisidir.”
İnsanların çöplüğü ile ortaya çıkan bu ilginç ve dikkat
çekici Yedinci Kıta’yı merak edip görmek isterseniz,
etkinlikleri sürekli olarak yer almaktadır.

ARAŞTIRMA

Denizler, dünyamızın nefes almasını sağlarken,
denizlerde yaşayan binbir canlı türü de ne yazık ki bu
plastik atıklardan çok kötü şekilde etkileniyor. Bu plastik
atıklardan bilhassa denizde hayatını idame ettirmeye
çalışan kuşlar, yunuslar, çeşitli balıklar ve daha birçok
deniz canlısı yoğun şekilde etkileniyor.
Uzmanlar ise, bu döngünün zarara uğraması, ileride yer
yüzünüzdeki pek çok canlı türünün tükenmesine neden
olacağını ifade etmişlerdir.
Bu yüzden pek çok hayvanın hayatı tehlikededirAve
nesilleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Peki,
hayvanları kurtarabilecek miyiz?A
Çevre kirliliğinden etkilenen bir başka deniz canlısı ise
Mercan kayalıklarıdır. Mercan kayalıklarını, birçoğumuz
bilmiyor olsa da, ekosistem için kritik öneme sahip
canlılardır.

Şimdiden takviminize eklemenizde fayda var. Hem
Yedinci Kıta’yı keşfederek yaptığımız bilinçsiz hareketlerin
nelere mal olduğunu görebilir, hem de bilinç düzeyinizi
arttırarak bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz.
Vahşi Hayatın En Büyük Düşmanı
İnsanlar tarafından bilinçsiz bir şekilde etrafa saçılan
başıboş plastiklerin, okyanusları ve denizleri kirlettiğini
hepimiz biliyoruz.

Mercan kayalıklarının karşılaştığı en büyük sorun
hastalanıp hayatlarını kaybetmeleridir. Peki neden hasta
oluyorlar? Fazla düşünmemize gerek kalmadan cevabı
buluyoruz: plastik atıklar ve ürettikleri bakteriler.
Bu bakterilerin azalması için hepimizin daha fazla
farkındalık sahibi olması gerekmektedir. Çünkü uzun
vadede hayvanların durumu bütün besin zincirini
etkileyerek pek çok canlının hayatını kaybetmesine yol
açabilir.

>>>
Ocak’20 • www.sektorumdergisi.com

117

ARAŞTIRMA

Zira plastikten etkilenen içerisinde insanların da, yer
aldığı canlı türü sayısı yaklaşık 400’tür. Bu konuyla ilgili
çarpıcı ve üzücü bir olay ise yakın zamanda yaşandı.
Norveç’in Sotra Adasında karaya vuran bir balinayı
inceleyen uzmanlar, balinanın midesinden çok sayıda
plastik poşet ve bol miktarda plastik atık çıkarmıştır.
Uzmanlar, bu talihsiz balinanın yüksek ihtimalle
midesinde bulunan plastikler nedeni ile hayatını
kaybettiğini ifade etti.

Kısacası, tüm canlıları olumsuz şekilde etkileyen bu
kelebek etkisinde korunmak ve doğamızı kurtarmak
için elimizden gelen bütün çabayı sarf etmemiz gerekir.
Bu bulguları dikkate aldığımızda, her yıl 100,000’den
fazla deniz memelisinin hayatını kaybettiği gerçeği ile
karşılaşıyoruz.
Plastiğin ne olduğundan haberi olmayan ve hiçbir suçu
olmayan masum deniz canlıları, çoğu zaman besin
zannederek bu zararlı plastik atıkları tüketiyorlar. Ancak
tükettikleri onları hayata bağlamak yerine, hayattan
koparıyor ve besin zannettikleri plastik parçaları
hayatlarının sonunu getiriyor.
Doğa Katliamı Hayvanları Nasıl Etkiliyor?
Hemen her yerde yaygın olarak kullanılan plastikler,
petrol bazlı polietilen maddesinden üretilir. Bir doğa
katliamına sebep olan polietilen, insanlar, bitkiler ve
hayvanlar için oldukça zehirli bir maddedir.
Her yıl 4-5 trilyon plastik poşet üretilir ve her yıl bir
milyar kuş ve memeli hayvan bu plastik atıkları sindirdiği
için ölüme mahkum olur.Plastikler, yalnız doğa ve
denizler için değil, canlı yaşam için de oldukça bir tehdit
oluşturuyor.
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Bu plastik atıklar, balinanın sindirim sistemini çok kötü
hale getirdiği için daha fazla hayata tutunamadan
ölmesine neden olmuştur.
Hatta daha da kötü olan kısım ise, balinanın son
anlarında karnının aç olduğunun ortaya çıkmış
olmasıdır. Bu üzücü ve yürek burkan olay, bahsi geçen
doğa katliamının bildiğimiz veya daha bilmediğimiz
nicelerinin de yalnızca küçük bir örneği.
Üretilen Plastiklerin Yarısı 1 Kez Kullanılabiliyor
Plastik atıkların zararları ve çevreye etkileri konusunda
en çok dikkat çeken ve can sıkan meselesini ise bu
madde de ele alacağız.
Üretilmiş plastiklerin yarısı şişeler, poşetler ve
pipetler gibi bir kere kullanılacak malzemeler için
kullanılmaktadır. Bireysel olarak kumaştan yapılmış
poşetler kullanarak, cam şişelerde su satın alarak
doğayı koruyabilirsiniz.
Sonuç olarak doğayı ve çevreyi koruyarak gelecek
nesillere temiz ve güvenilir bir çevre bırakmak bizlerin
elindedir. Daha fazla farkındalık katarak çevremizi
korumaya özen göstermeliyiz.
Sektörüm Dergisi Haber Araştırma Servisi

LANSMAN

Yalın, Asil ve Sofistike
Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu
Panasonic Life Solutions Türkiye, Viko markası altında
satışa sunduğu, yeni Linnera Life serisi ile yaşam
alanlarına estetik ve zarafet katan renklere bambaşka bir
yorum getiriyor.
Linnera Life Serisi’nin sedef beyazı, granit grisi ve
gece siyahı seçenekleri hayata asil bir dokunuş
gerçekleştiriyor. Köşeli hatlar ve yalın tasarım ise elektrik
anahtarı ve prizleri ile öne çıkan yeni serinin sofistike
görünümünü tamamlıyor.
Doğanın Kalbinden Gelen Işıltı; Sedef Beyazı
Linnera Life Serisi’nin sedef beyazı alternatifi son derece
alımlı ve özel. Sedefin mağrur ve alımlı duruşunu yansıtan
tasarım, dekorasyonda “İnci Küpeli Kız” etkisi yaratıyor.
Sedef beyazı, özel tasarımının zarafetine yakışacak
rengiyle hayatın içinde sizin için parlıyor.

Dekorasyonda Zamanın Ötesi; Granit Grisi
Linnera Life, yaşam alanlarını dünün çizgilerinden
arındırmak isteyenler için tasarlanan granit grisi modeli
ile zamanın ruhunu yansıtmanın ötesine geçiyor ve yıllara
meydan okuyor. Tutkuları besleyen granit grisi tasarım,
modern yaşamlar ve dekorasyonlar için kusursuzluğu
yeniden tanımlıyor.
Gizemli, Farklı ve Ayrıcalıklı; Gece Siyahı
Zarif duruşu ve göz alıcı dokusuyla Linnera Life, sizi
siyahın en ayrıcalıklı formuyla buluşturuyor. Gece siyahı,
detayların bütünü nasıl etkilediğini net bir şekilde ortaya
koyuyor. İkonik “Siyah Kuğu” etkisini yaşam alanlarının
başköşesine taşıyan model, yaşam alanlarına kendi
imzasını atmayı başarıyor.
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Dekoratif Aydınlatma Ürünleri
Evlerimizi taşırken veya yenilerken hepimizin belki de,
en dikkat ettiği noktalardan biri aydınlatmadır. İnternet
ise, her konuda olduğu gibi bu konuda da imdadımıza
yetişerek bize çok farklı ve esnek seçenekler sunarak
kapımıza kadar getiriyor.

Modern toplumda insan, elektrik aracılığıyla bir yandan
aydınlanma ihtiyacını karşılarken bir yandan ise, çok
çeşitli dekoratif aydınlatma ürünleri arasından kendi göz
zevkine hitap eden modelleri seçerek yaşadıkları alanı
kişiselleştirerek güzelleştirmektedirler.

İstediğimiz model ve fiyata göre onlarca sayfa arasından
siparişimizi verebiliyoruz. Bu da bizi bir süre sonra ihtiyaç
için değil, zevk için alışveriş yapar hale getiriyor.

Aydınlatma kullanımı bu yönde bir ilerleme gösterirken
dekoratif aydınlatma ürünleri ve seçenekleri de doğal
bir artış göstermiş ve seçenekleri adeta bizi zorlayacak
derecede çoğalmıştır.

Eskiden sadece bir ihtiyaç olan aydınlatma ürünleri ve
sektörü, modern zamanla birlikte çağa ayak uydurdu.
Günümüzde ise, artık bir ihtiyaçtan ziyade daha çok
dekoratif amaçlı kullanılıyor.
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Çoğalan seçenekler ve modeller ise, bizi en ideal
aydınlatma ürününü nasıl seçmemiz gerektiği hakkında
araştırmalar yapmaya sevk etmiştir.
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Gösterişli avizeler, büyük ve göze hitap eden lambaderler,
renkli tavan armatürleri, çeşitli renklerdeki floresanları ve
tavan aydınlatmalarını bu şekilde kullanabilirsiniz.
Örneğin; farklı büyüklükte ve modelde sedir lambaları,
banyo dolabı lambaları, şık abajurlar, sarkıt lambalar,
tezgâh lambaları, okuma lambaları, tuvalet masası
lambalarını vurgusal aydınlatma amacıyla kullanabiliriz.

Evimizde İdeal Aydınlatmayı Nasıl Sağlarız?
Evlerimizde aydınlatmayı sağlarken öncelikle dikkat
etmemiz gereken iki önemli nokta, görsellik ve kalite
önceliği olmalıdır.
Diğer bir nokta da, evimizde ortam aydınlatmasına mı,
görev aydınlatmasına mı, yoksa vurgu aydınlatmasına mı
dikkat çekmek istediğimize karar vermemiz olacaktır.
Ortamdaki aydınlanmayı ön plana çıkaran ışık
kaynaklarının perdelerimizden içeri süzülen gün ışığı ve
tavan aydınlatmaları olduğunu bilerek hareket etmeliyiz.

Güvenilirliği onay alan tüm ürünleri istediğiniz
şekilde dizayn etme lüksüne sahip olabilirsiniz. Vurgu
aydınlatmasını ön plana çıkarmak istiyor iseniz, burada da
sizi geniş bir model ve renk yelpaze karşılıyor olacaktır.
Aydınlatma ürünlerinin binbir çeşidini bulabilir ve
dilediğiniz şekilde evinizi kendi zevkleriniz doğrultusunda
tasarlayabilirsiniz.
Oldukça Pratik Aydınlatma Fikirleri ve Minik Tüyoları
Evinizin farklı noktalarını ve odalarınızı aydınlatan
dekoratif aydınlatma ürünleri sayesinde, evinizde ışık
almayan karanlık nokta ve aklınızı kurcalayan bir pürüz
kalmayacaktır.
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Evinizin her alanında, salondan mutfağa, kilerden
bahçeye kadar aydınlatma ve elektrik ihtiyacınıza
en uygun olanı seçmek ve kullanmak işinizi bir hayli
kolaylaştıracaktır.

Örneğin; son zamanlarda oldukça popüler hale gelen ve
kadınlar arasında hızla yaygınlaşan banyo veya makyaj
aynanızın üzerinde ve yanlarında küçük ledler halinde
dekoratif aydınlatma ürünleri bulundurmak hem estetik
açıdan sizi memnun edecek hem de çok erken yahut çok
geç vakitlerde kullanmak istediğinizde yaşadığınız gölge
sorununun ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
Odalarınızı Aydınlatmanız İçin Son Derece Yararlı
Öneriler
Siz de odanızdaki ışığın tek yönlü aydınlatmasından
muzdarip iseniz, odada ışığın kaynağını tek bir noktadan
sağlamak yerine farklı noktalardan ve yüksekliklerden
sağlamayı deneyebilirsiniz.
Bu sayede, sadece ışığı daha kaliteli kullanmış olmakla
kalmaz, ayrıca göz alıcı bir izlenime sahip olursunuz. Bu
izlenim size sağlık açısından da fayda sağlar. Örneğin;
zamanla sizi yiyip bitiren baş ağrılarından kurtulduğunuzu
ve çok daha iyi bir şekilde uyuduğunuzu fark edeceksiniz.
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Evinizde Bohem Esintiler Yaratacak Lambalar
Televizyon dizileri ve sosyal medyanın da etkisiyle, artık
dekoratif aydınlatma ürünlerindeki modayı ve çeşitleri
takip etmek güçleşirken onlara ulaşmak ise oldukça
kolay ve tercih edilir hale geldi.
Bunlardan en gözde olanları ise, şu sıralar daha çok
hasır malzemelerden yapılmış ve sarkıtılmış şekilde
duran lambalar. Evini yenilemek ve son modalara ayak
uydurmak isteyen modern insan gözlerini bu ürünlere ve
muadillerine dikmiş durumda.
Gördüğünüz gibi, her zevke uygun lamba türüne ulaşmak
mümkün. Siz de rahatlıkla zevkinize en uygun ürünü satın
alarak, evinizin keyfini sürebilirsiniz.

ARAŞTIRMA

Tarz Seçimi: Hasır Lamba mı, Klasik Avize mi?
Aydınlatma ürünü seçerken kişileri ve ürünleri ayıran
en önemli nokta ise, tarz farklılığı oluyor. Evinde daha
modern ve bohem bir atmosferi esmesini isteyenler hasır
ve çok daha salaş lambaları tercih ederken; evinde daha
klasik ve şık bir atmosfer yakalamak isteyenler avize
seçeneğine yöneliyorlar.
Avizeler, Osmanlı’dan beri ihtişamı ve şıklığı simgeleyen
oldukça şaşaalı büyük ve uzun dekoratif aydınlatma
ürünleridir. Örneğin; Anneannenize gittiğinizde salonunda
küçük veya büyük bir avize illa ki görürsünüz.
Fakat artık yeni evlerde görmemeye başladığımız avize
yıllar geçtikçe aklımızda ve evimizde sadece nostaljik bir
öğe haline gelmeye başladı.

Böyle de devam edecek gibi görünüyor. Çünkü avizeler
yerlerini kullanımı ve temizliği çok daha basit olan ve aynı
zamanda; evinize çok daha sade ve hoş bir hava veren
hasır lambalara bıraktı.
Bu lambaların kullanımı çok daha geniş olup temizliği
de daha kolaydır. İşte bu nedenlerden dolayı son
zamanlarda daha çok tercih edilen dekoratif aydınlatma
ürünlerinin başında hasır lambalar gelmektedir.
Dekoratif Aydınlatma Ürünü Kombinleri
Alacağınız ürün kadar onu nasıl ve nerede kullanacağınız
da çok önemlidir. Evinizi, odanızı sorunsuz aydınlatmaları
ve göz yormamaları yanında bu ürünlerin yerleştirilmesi
ve estetiği de büyük önem taşımaktadır.
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Sınırsız renk ve aydınlatma olasılığı ile günlük aydınlatma
düzeninizi olağanüstü bir deneyime dönüştürebilir ve
renklerle oynayabilirsiniz.

Giyinme odası ve makyaj masası çerçevesinde ledler
kullanan da var, yemek masasının veya ocağının tepesin
de kullanan da. Burada devreye zevk ve tarz giriyor.
Peki, siz evinde dekoratif aydınlatma ürünlerini klasik bir
şekilde mi, yoksa daha farklı ve göze hitap eder şekilde
tasarlayanlardan mısınız?
Farklılık Arayanlara: Bırakın Işıklarınız Sizi Eğlendirsin
Eğer klasik aydınlatma ürünlerinden sıkıldıysanız ve son
teknoloji bir farklılık arıyorsanız size bir müjdemiz var.
Kişisel kablosuz aydınlatma teknolojisi.
Işık kaynağını prizlerden açıp kapatmanızla
yönlendirebildiğiniz, renklerini değiştiremediğiniz,
gece tam uyuyakalacakken kalkıp kapatmak zorunda
olduğunuz klasik sistemlerden ve ürünlerden
sıkıldıysanız; bu teknoloji tam da size göre.
Nasıl mı? Akıllı telefonunuza indirebileceğiniz bir
uygulama ile evinizdeki dekoratif aydınlatma ürünlerinizin
keyfini çok daha üst düzeyde yaşayabilirsiniz.

124

Ocak’20 • www.sektorumdergisi.com

Üstelik tek bir tuşla açabildiğiniz ışığı, yerinizden
kalkmadan yine tek bir tuşla, istediğiniz zaman
söndürebilir veya aydınlatmalarınızı müziğinizle ve
filmleriniz ile senkronize edebilirsiniz.
Son Olarak Aydınlatmada Güvenlik
Aydınlatma ve elektrik tesisatları hakkında yapılan
uluslararası araştırmalar aydınlatmanın ne derece önemli
ve hafife alınmaması gereken bir konu olduğunu gözler
önüne seriyor.
Özellikle göz önünde bulundurmanız gereken teknik
özellikler ise armatür ve armatürün teknik türleridir. Bu
faktörleri dikkatlice değerlendirerek piyasaya sürülen
aydınlatma aksesuarları büyük oranda sağlıklı ve
kaliteden ödün vermeyen ürünlerden oluşmalıdır.
Bütün bunlar düşünüldüğü ve dikkate alındığında,
günümüzde aydınlatma ve temin edilme noktaları,
sizlere çok geniş bir yelpaze sunar. Elbette aydınlatmanın
hayatımızdaki yeri ve önemi yadsınamaz bir faktördür. Bu
yüzden nicelik ve kalite değerlerine çok dikkat etmeliyiz.
Evleriniz en güzel ve en mutlu şekilde aydınlansın.
Sektörüm Dergisi Haber Araştırma Servisi
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2020 Yılını Büyük Bir Coşkuyla Karşıladı
Dünyada ve Türkiye’de Emniyetli Otomasyon Teknolojisinin Oyun Kurucusu PILZ

Emniyet Otomasyon sektöründe ürün, eğitim ve
danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren Alman firması
PILZ’ in Türkiye ve Global Sistem Partneri Halıcı Elektronik
ekipleri geçtiğimiz akşam Üsküdar’da düzenlenen yeni yıl
yemeğinde bir araya geldi.
Başta PILZ Türkiye Genel Müdürü Yavuz ÇOPUR ve Halıcı
Elektronik Genel Müdürü Hüseyin HALICI olmak üzere
her iki kurumun tüm yöneticileri, çalışanları ve ailelerinin
katıldığı yemekte 2020 yılı coşkuyla karşılandı.
PILZ Türkiye Genel Müdürü Yavuz ÇOPUR tüm
çalışanlarına teşekkürlerini sunduğu konuşmasının
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ardından Müşteri İlişkileri Müdiresi Burcu GÜNDÜZ
SOPTAR ve Proje Geliştirme Müdürü Can CANSAĞLAR’ ı
üstün özverileri sebebiyle ödüllendirdi.
Gecenin bir başka gurur dolu anı ise, Türk sektör
profesyonellerine sadece PILZ tarafından sunulan CMSE
(Certified Machinery Safety Expert) eğitimini başarıyla
tamamlayan PILZ mühendislerine sertifikaları takdim
edilirken yaşandı.
2019’un tüm yorgunluğunun unutulduğu gece, 2020
yılının tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesi
dilekleri ile sonlandırıldı.

• KOMPAKT ŞALTER•

HABER
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
Genel Müdürü Alexander Kühnel

İnovatif Yerli Projeler Almanya Yolcusu
Hannover Fairs Turkey ve ENOSAD tarafından bu yıl 2’inci
kez düzenlenen, katma değeri yüksek yerli projelerin
ödüllendirildiği WINovation yarışması için yeni dönem
başvuruları başladı.
Yarışmaya WIN Eurasia Fuarı çatısı altındaki tüm ürün
gruplarından fuar katılımcıları marka veya ticari değeri
olan projeleriyle katılabilecek. Türkiye sanayiine
katma değeri yüksek ürün, çözüm ve teknik inovasyon
ağırlıklı, özgün tasarımlı ve yenilikçi projeler kazandıran
WINovation yarışması için 14 Şubat 2020 tarihine kadar
yarışmanın web sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek.
Türkiye sanayiine katma değer kazandıracak yerli
projeleri ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla ilk defa
geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan
WINovation yarışması ikinci yılına giriyor.
Hannover Fairs Turkey ve ENOSAD işbirliğiyle düzenlenen
yarışmaya WIN Eurasia Fuarı çatısı altındaki tüm ürün
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gruplarından fuar katılımcıları marka veya ticari değeri
olan projeleriyle katılabilecek.
Geçen yıl Promanage AI – Verileri ve yapay zeka
ile kestirimci yönetim projesiyle Doruk Otomasyon
1.’lik ödülünün sahibi olurken, Wipelot Construction
şantiyelerde operasyonel izleme ve güvenlik çözümü
projesiyle Okyanus Teknoloji ikinci, HKSM IoT Servis
projesiyle hareket kontrol servis merkezi ve yenilikçi
kabartmalı kod sistemli silindirik & eğimli geometrideki
ürünleri lazerle temassız tanılama & model karekod
yazma projesiyle Dedem Elektrik Taah. Otomasyon
üçüncülük ödüllerini paylaştı.
WINovation 2020 Yarışması’nda dereceye giren ilk 3
projeye, WIN Eurasia 2021 fuarına katılım teşviki, 1’inciye
ise yıl boyunca tanıtım ve pazarlama desteğinin yanında
Hannover Messe 2020 Fuarı’na gidiş-dönüş uçak bileti ve
3 günlük konaklama ödülü verilecek.
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Yarışmada dereceye giren projeler, alanında uzman
profesör ve sektör temsilcilerinden oluşan 10 kişilik seçici
kurul tarafından belirlenecek.
Projelerin değerlendirilme aşamasında ise; farklı, özgün,
geliştirilebilir ve uygulanabilir olması, kullanıcıya fayda
sağlaması, sunduğu yenilikler, ihracat potansiyeli, Ar-Ge
niteliği, teknolojik yönü, çevreye ve topluma katkısı,
yüksek teknoloji içermesi ve ticari olması gibi kriterler göz
önünde bulundurulacak.
Fuarımız Sektöre Çözüm Üretecek Yerli Projelere İlham
Verecek
“Teknoloji Odaklı Sanayii Hamlesi” başta olmak üzere,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca atılan adımların
teknoloji yatırımlarını hızlandırdığını ifade eden Hannover
Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel,
şunları söyledi;

ve özgün tasarımlı projelerin yarışması WINovation
2019’da Doruk olarak akıllı ve dijital üretim yönetimi
sistemimiz ProManage özelinde “Dijital Üretim Yönetim
Sistemlerinde Yapay Zeka: Kestirimci Karar Verme”
projemizle birincilik ödülüne layık görüldük ve fuarın en
inovatif firması seçildik.
Gelişime ve değişime öncülük eden şirketimiz için bu
ödül oldukça değerli ve anlamlıydı. 21 yıllık bir teknoloji
şirketi olarak Türkiye’de üretim yönetimi sistemleri ile
dijitalleşme pazarını inşa eden firma konumundayız.
Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile tam
entegre olan dünyadaki tek akıllı üretim yönetimi
sistemimiz ProManage ile bugüne kadar dünya genelinde
300’den fazla fabrikayı dijitalleştirdik.

“Ar-Ge ve inovasyona dayalı yerli ürünlerin her zaman
desteklenmesi teşvik edilmesi gerekiyor. Türkiye
sanayiinin teknolojisini uluslararası alana taşıma
vizyonuna sahip bir şirket olarak, Türkiye’deki markaların
bu yönde geliştirdikleri ürünlerin yaygınlaşması ve yeni
fikirlerin cesaretlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Türkiye bu noktada önemli adımlar atıyor. Bakanlıklar
nezdinde sağlanan imkânlardan iyi şekilde faydalanması
gerekiyor. WINovation 2020 üreticileri cesaretlendiren,
devlet destekleriyle yeni projeler geliştirmesi noktasında
ilham veren, önemli bir yarışma”
Sektörün Güçlü Oyuncuları Bir araya Geliyor
Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay ÖZDEN geçtimiz
yıl “Dijital Üretim Yönetim Sistemlerinde Yapay Zeka:
Kestirimci Karar Verme” projesiyle yarışmaya katılarak
1.lik ödülü alan projeleri ve WIN Eurasia ile ilgili şunları
söyledi.
“Doruk olarak sektörün güçlü oyuncularını bir araya
getiren WIN Eurasia Fuarı’nı önemsiyoruz. Fuar boyunca
yenilikçi ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra yapay
zeka, artırılmış gerçeklik, big data gibi Endüstri 4.0
evresinin temellerini oluşturan geleceğin teknolojilerini
sergileme, bilgilendirmeler yapma ve eğitimler verme
imkanı buluyoruz. Geçen yıl WIN Eurasia kapsamında
gerçekleştirilen yenilikçi, teknik inovasyon ağırlıklı

130

Ocak’20 • www.sektorumdergisi.com

Amerika’daki şirketimiz ProManage Smart Manufacturing
Solutions Corp. yakın zamanda Japonya’daki ITO
Corporation ile partnerlik anlaşmasına imza atarak Asya
Pasifik pazarına giriş yaptı, 2020 yılında da Almanya’ya
açılmayı planlıyoruz.
Dünya markası olma yolunda ilerleyen bir teknoloji şirketi
olarak yeniliklerimizi WIN Eurasia 2020’de de katılımcılara
aktarmak için sabırsızlanıyoruz.”
WIN Eurasia web sitesi üzerinden yapılacak başvurular
14 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek. Finale kalan
projeler 25 Şubat 2020 tarihinde web sitesi üzerinden
duyurulacak.
İlk 3’e giren projeler ise 12 Mart 2020 tarihinde İstanbul
TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek WIN Eurasia
2020 Fuarı’na eş zamanlı olarak gerçekleşecek törenle
ödüllendirilecek.
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Türkiye’nin En İyi Yönetilen
Şirketlerinden Oldu
2M Kablo, 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye’de
ilki düzenlenen “En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed
Companies)” programının 2019 yılı kazananları arasında
yerini aldı.
Türkiye’nin en iyi yönetim performanslarının
değerlendirildiği, Deloitte Türkiye tarafından düzenlenen
“En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies)”
ödülleri dün gece Shangri-La Bosphorus İstanbul’da
düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu.
Bu yıl 95 firmanın başvuruda bulunduğu programda
37 firma jüri karşısına çıktı. Başkanlığını Ümit Boyner’in
yaptığı, Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi
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Akın, M. Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve
Zeynep Bodur Okyay’ın yer aldığı jüri üyeleri; strateji,
yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve
finansallar olmak üzere dört ana kriter dahlinde incelediği
37 şirketten 15’inin “En İyi Yönetilen Şirketler (Best
Managed Companies)” arasında yer almasına karar verdi.
Türkiye’deki kablo üretim sektöründe birçok ilki
gerçekleştiren ve kablo üretici firmaları arasında
teknolojik yatırımları en fazla yapan 2M Kablo, bugün
sahip olduğu modern üretim tesisinin yanı sıra dizayndan
maliyete, tekliften siparişe, planlamadan üretim emrine,
üretimden kalite kontrole, paketlemeden sevkiyata tüm
süreçleri birbirinden farklı ve entegre yazılım programları
ile gerçekleştiriyor.

HABER

Planlı ve kontrollü büyüyerek kurumsallaşma yolunda
büyük mesafeler kat ettik. Şirket olarak tüm süreçlerimizi
birbirine entegre sistemlerle yönetiyoruz. Özellikle 2018
yılının 2. Çeyreğinde oluşturduğumuz “Finansal Risk
Yönetim” projemiz ile ekonomik risklerin yüksek olduğu
bu dönemde tüm süreçleri dinamik ve etkin olarak

BAŞLIK

Çok güçlü bir IT altyapısına sahip olan 2M Kablo bu
özelliği ile sıfır kağıt kullanımını hedefliyor.
İyi yönetildiği Deloitte Türkiye tarafından tescillenen 2M
Kablo’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut
Keleşoğlu “2M Kablo alçak gerilim kablo üreticisi olarak
26 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Firma olarak ülkemizin
üretimdeki gücünü bugün dünyadaki 80’den fazla ülkeye
ihracat gerçekleştirerek sınırlar ötesine taşıyoruz.
Bu sebeple ülkemizde ve dünyadaki birçok büyük
projenin kablolarını üretiyor olmaktan dolayı gurur
duyuyoruz. 2005 yılında Rusya’da ve 2018 yılında ise
Dubai’de şirket kurduk.

kontrol ediyoruz. Bu ödülde katkısı bulunan tüm çalışma
arkadaşlarımızı ve şirketimizi en iyi yönetilen şirketlerden
biri olarak seçen Deloitte ve jüri üyelerine teşekkür
ederiz.” diye belirtti.
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Nesnelerin İnterneti
(Internet of Things – IOT)
Gelişen teknoloji beraberinde hayatımız için inanılmaz
kolaylıklar getirmektedir. Her geçen gün yeni boyutlarıyla
karşımıza çıkan teknolojik imkanlar, aslında hayatımızı
çok daha ilginç bir hale büründürüyor.
O teknolojilerden biri olan nesnelerin interneti (Internet
of Things – IOT), nesnelerin birbirine ve ya daha büyük
sistemlere internet vasıtasıyla bağlanıp veri alışverişi
yapması, birlikte çalışma durumudur.
Nesnelerin interneti birçok alanda faaliyet
göstermektedir. Bu alanlara örnek olarak lojistik,
otomasyon, endüstri, tarım ve sağlık gibi sektörler
verilebilir.
Bu yazıda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
gündeme gelmeye başlayan nesnelerin interneti
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hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir, bu teknolojinin hangi
alanlarda kullanıldığını öğrenebilirsiniz.
Nesnelerin İnterneti Teknolojisi Nasıl Ortaya Çıktı?
Asıl amacı müşterilere daha iyi hizmet sunmak olan bu
paradigma 1991 yılında ilk kez Kevin Ashton ile teknoloji
dünyasında adını duyurmuştur.
Sadece sanayi ve endüstri alanlarında değil bireysel
alanlarda da nesnelerin ihtiyacı karşımıza çıkmaktadır.
Gartner Inc adlı araştırma ve danışmanlık firmasına göre
dünya üzerinde 2020 senesine kadar 26 milyar cihaz
internete bağlı olacak.
Bu sayıda cihaz haliyle günlük hayatımızda sık
kullandığımız cihazları da içeriyor.

ARAŞTIRMA

İşte tam bu noktada nesnelerin interneti devreye giriyor.
Her daim yanımızda taşıdığımız akıllı telefonumuzla oyun
konsolumuzun uygulamasına girerek cihazı istediğiniz
zaman açıp istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

Bu cihazlara örnek vermek gerekirse akıllı saatler ve
akıllı ev sistemleri (diğer yazıya köprü) teknolojisini
söyleyebiliriz.
IoT temelli cihazların akıllı telefonlara uyumlu olarak
çalıştırılması hedeflenir. Akıllı telefonlar günlük
hayatımıza entegre pozisyondayken IoT cihazlarının
kontrolünü daha kolay sağlamak amacıyla akıllı
telefonlarla uyumlu olması erişilebilirlik konusunda
önemli bir noktadır.
Bir örnekle bu konuyu açıklayalım. İşten eve gelirken
oyun konsolunuzun oyun oynamaya hazır durumda
olmasını istiyorsunuz fakat oyun konsolunu evden
çıkarken açık bırakmak hem enerji israfı olacağından
hem de uzun süre cihazın açık kalması cihaza zarar
vereceğinden dolayı pek sağlıklı bir fikir değildir.

Buradan yola çıkarak akıllı telefonların ilerleyen
zamanlarda gelişmiş düzeyde uzaktan kumanda
işlevlerini hayatımızda daha sık göreceğiz gibi duruyor.
Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları
Bina ve evlerde nesnelerin internetinin kullanımı
• Yangın ve doğal gaz algılama sensörleri
• Evin güvenliğini sağlama amaçlı alarm ve gözetleme
sistemleri
• Eğlence amaçlı medya oynatma, projektör bilgisayar ve
oyun konsolu sistemleri
• Evinizin değişen ortam koşullarına göre uygun
aydınlatmayı sağlama amaçlı ışıklandırma sistemi

>>>
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Endüstride Nesnelerin İnterneti Kullanımı
Makine ağı ve kontrol sistemleri endüstri alanında verimi
arttırma zamanı doğru kullanma gibi konularda büyük
önem taşır. IoT cihazlar burada işin ilerleyişine ve hızının
artmasına yardımcı olur.
Makinelerin birbiriyle olan etkileşimini ele aldığımızda
cihazlar kendi aralında bilgi alışverişi yaparak sürecin
kısalmasına katkıda bulunur.
Bu durumun insanların kontrol sistemi ile devam ettiğini
varsayarsak hem işçi sayısının artması hem de işleyişin
rapor edilip bir sonraki aşamaya geçilmesi daha uzun
sürecektir.
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Fakat günümüzde cihazlar kendi aralarında anlaşarak
kendi kontrol mekanizmalarını sağlayıp insan gücüne
daha az gereksinim duyarak daha kısa sürede daha
verimli işler çıkarmış oluyor.
Endüstride Nesnelerin İnterneti Cihazlarının Görevleri
İnternet ve iletişim teknolojileriyle akıllı cihazların
kontrolü ve denetimini sağlamak, Normal bir insana
kıyasla ileri düzey hassasiyette otomasyon, optimizasyon,
test etme, kalite kontrol gibi alanlarda maksimum verimi
almak, iş güvenliğini arttırmak gibi birçok farklı ve faydalı
görevi vardır.

ARAŞTIRMA

Enerji Sektöründe Nesnelerin İnterneti Kullanımı
Günlük hayata bile entegre olmuş nesnelerin interneti
elbette enerji sektöründe de kendisine görev bulmuş
konumdadır.
Şebeke planlamalarında otomasyonu sağlamak için akıllı
şebekeler geliştirilmiş durumdadır ve bu akıllı şebekeler
de haliyle birbirleriyle etkileşim halinde olup kontrol ve
izleme konusunda bizlere yardımcı olmaktadır.

Nesnelerin interneti başlıca şu görevlerde ulaşım
sektörüne katkıda bulunuyor:
Sürücü ile araç arasındaki etkileşimi arttırmak, akıllı park,
trafik izleme, güvenlik yol yardımı, insansız navigasyon
yöntemi ile acil durumlar için otomatik şanzıman sistemi
ulaşım sektöründe IoT cihazlarının görevleri olarak
karşımıza çıkıyor.
Çevre Konusunda Nesnelerin İnterneti Kullanımı

Bu şebekelerde mevcut olan akıllı sayaçlar ihtiyaç
miktarına göre dağıtım yapılmasını sağlayarak enerji
kullanımında tasarruflu bir yol izlenerek enerji dağıtımı
yapmış olur.

Çevre analizinde IoT cihazlar hava durumu deprem
gibi konularda daha erken haberdar olmamız ve
kimi durumlarda otomatik tedbir alma sistemleriyle
hayatımıza yardımcı oluyor.

Nesnelerin internetinin enerji sektöründeki görevleri
şu şekildedir: Tasarruf maksatlı akıllı cihazların enerji
kontrolünü sağlamak amaçlı uzaktan kontrol sistemleri
barındırması, denetleme ve kontrol bunun yanı sıra da
veri toplamak, gelişmiş ölçüm sistemleriyle verimliliği ve
kaliteyi arttırmak.

Hava kirliliği konusunu da inceleyen IoT cihazlar bu
konuda bize çıkarımlar yapmamızda yardımcı oluyor.
Nesnelerin internetinin çevre konusundaki görevleri
şunlardır:

Medikal Sektöründe Nesnelerin İnterneti Kullanımı
Nesnelerin internetinin bir başka kullanım alanı da
medikal sektörüdür. Vücut değerlerimizin takibi ve sağlık
personellerinin işlerini veri toplama analiz etme gibi
işlemlerle kolaylaştırma konularında işlev görüyor.
Medikal alanında nesnelerin internetinin kimi görevlerine
şunları örnek verebiliriz; giyilebilir akıllı cihazlar, acil
bildirim sistemleri ile acil durumlarda insan eline ihtiyaç
duymadan ekstrem durumlarda kendi kendiliğinden
gerekli şahıs ve ya kurumlara bildirim göndermek ki buna
günümüzde çok sık kullandığımız akıllı saatlerimizin kalp
krizi gibi durumlarda kendiliğinden ambulans çağırması
örnek verilebilir, gerçek zamanlı bebek izleme ve uzaktan
sağlık takibi IoT cihazlarının medikal alanındaki başlıca
görevlerindendir.
Ulaşımda Nesnelerin İnterneti Kullanımı
Günümüzün önemli konularından biri de ulaşım olduğu
için nesnelerin interneti ulaşımda da rol oynamaktadır.
Her geçen gün ulaşım ve otomotiv sektöründeki
gelişmeler artmakta ve otomasyon konusu daha da göz
önünde tutulmaktadır.
Sürüş konforunu ve emniyetini arttırmak için geliştirilen
bu teknolojilerde IoT cihazlar daha da ön plana çıkmakta.

Yangın algılama sistemleri, bulut tabanla hava izleme
sistemi, doğal afet erken uyarı ve tedbir sistemleri ayrıca
yangın vb durumlar için de algılama sisteminde görev
alıyor.
Tarım Sektöründe Nesnelerin İnterneti Kullanımı
Tarım uygulamalarında adımların takibini sağlamak ve
kaliteli ürünlerle beraber yüksek verimli ürünler üretmek
amacıyla nesnelerin interneti yardımcı bir görev alır.
Akıllı tarım aletlerinden akıllı tarlalara kadar tarımda
verimi arttırmak ve süreyi kısaltmak için birçok alanda
nesnelerin interneti tarım konusu üzerinde duruyor.
Yediğiniz yemeklerin gıda güvenliği sistemi ile geçtiği
işlemlere kadar takibini yapmamızı mümkün kılıyor.
Tarım alanında nesnelerin interneti örnek olarak şunları
verebiliriz: Su dağıtımının suların tükenme riskinden
dolayı daha dikkatli yapıldığı bir dönemdeyiz.
Haliyle de tarım alanlarında su kullanımın bir şekilde
denetlenmesi daha az su tüketimiyle daha çok alan
sulamak gibi imkanların yanı sıra IoT cihazlar toprağın
durumunu da bizlere bildirebiliyor.
Bir çeşit tarım cihazı olarak çiftçilere böceklerin
bulunduğu ve ürünlerini bulmada kolaylık sağlayan
ürünler de tarım alanında çiftçilere yardımcı oluyor.
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Türkiye’de Nesnelerin İnterneti
Ülkemizde internet her geçen gün daha aktif
kullanılmakta ve hayatımıza daha girmektedir. Halkın
ihtiyaçlarını giderme amacıyla birçok firma bu konuya el
atmış durumdadır.
İleride bu firmaların artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Çünkü telefon ve interneti en aktif kullanan ülkelerden
biri olarak teknolojinin de gelişimiyle yakın takipteyiz ve
bu durumu inceleyen firmalar talebin artışına ve yazılım
sistemlerinin gelişimine bağlı olarak günümüzde ve yakın
gelecekte büyük önem arz eden nesnelerin interneti
konusunun üzerine düşmemesi büyük bir stratejik hata
olur.
Vestel, Arçelik Pubinno, Evreka, Cosa, IVEN gibi firmalar
bu konu üzerine çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde
geliştirlen cihazlara örnek olarak Vestel’in yapmış olduğu
Vfit adlı sağlık takibinizi sağlayacak bir tartı ve ‘Makey’ adlı
akıllı lego verilebilir.
Her geçen gün projeleri üzerine düşülen IoT cihazlarına
ülkemiz adına vereceğimiz örnek sayısı da artmaya
devam edecek gibi görünüyor.
İlginizi Çekebilecek Iot Cihazları
Son olarak, ilginizi çekebilecek birkaç IoT cihazı da şu
şekilde:
Adidas miCoach Akıllı Top: Çektiğiniz şutun kaçının
gol olduğunu, kaçını hangi ayakla attığınızı ve ne hızda
vurduğunuza kadar verileri toplayabilen bu cihaz akıllı
telefonunuz ile de takip edilebiliyor.
Smart Things: Akıllı evler için en çok tercih edilen bu
ürünü akıllı cihazlarınız vasıtasıyla (Bu tablet ve ya
telefon olabilir.) başka cihazlara bağlayabilirsiniz ama
cihazlarınızın birbirleri tarafından destekleniyor olması
gerekiyor.
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Smart Things sayesinde müzik sistemlerinizi otomatik
açabilir, sabah kahvenizi alarm saatinize göre kahve
makinanıza yaptırabilirsiniz.
Hapifork: Beslenme konusunda size çok yardımcı
olacak bu ürün bir çataldır. Bu çatal gün içindeki
aktivitenize göre (çatalı ne kadar kullandığınız, ne
kadar hızlı kullandığınız vs.) sizin beslenmenizi takip
ediyor ve aşırıya kaçtığınız zamanlarda sizi uyarıyor.
Bu sayede istediğiniz kiloda daha rahat kalıp daha
sağlıklı beslenmiş oluyorsunuz.

ARAŞTIRMA

Edyn: Tarım alanında kullanılan bu cihaz evinizin
bahçesinde de size çok yardımcı olacaktır. Toprağın
ne kadar su istediğini, ne ekmeniz, ne zaman ekmeniz
gerektiği gibi birçok sorunuzu cevaplandıran Edyn daha
çok bahçeler için kullanılmaktadır.
Babolat: Tenis severler için ilgi çekici olabilecek bir cihaz
olan Babolat bir raket olup oyun süresince sizi takip
edip verilerinizi kaydediyor. Bu cihazı Adidas’ın miCoach
adlı topunun tenis üzerine geliştirilmiş bir hali gibi
düşünebiliriz.
August: Bu cihaz ile evden çıkınca anahtarı almayı
unuttuğunuz günlerde eskisi gibi telaş yapmanıza gerek
kalmıyor. Akıllı kilit olan August akıllı telefonunuz ile
açılabiliyor.
Dropcam: 555 milyon dolara Nest adlı firma tarafından
satıl alınan Dropcam bir çeşit ev izleme kamerasıdır.
Zoom yapma gibi ekstra özellikleri de olan Dropcam
bilgisayar ya da akıllı telefonlarınız tarafından takip
edilebiliyor.
Geleceğin Değil Şimdinin Teknolojisi
Nesnelerin interneti kısacası hayatımızın her yerine
girmeye başlamış durumda ve her geçen gün bizimle
daha da iç içe olan internet yazılım teknolojisinin
ilerleyişiyle beraber günlük işlerimizin aslında ne kadar
da kolay yapılabileceğini gözler önüne seriyor.
Makinelerin ve bilgisayarların gücü ile insan aklının
birlikte çalışmasının muhteşem bir ürünü olan nesnelerin
interneti hem işlerimize yardımcı olmakla kalmayıp hem
de eğlencemize de eğlence katıyor.
Nest: Nest geçtiğimiz yıllarda Google tarafından
yaklaşık 3 milyar dolar fiyatına satın alınmış olup
yangınlara erken müdahale etmek için duman algılama
sistemleri, evinizin ve ya iş yerinizin sıcaklığını siz o
konumda değilken ayarlamanızı sağlayan bu sistemi
nesnelerin interneti üzerine verilebilecek en iyi
örneklerden biri oluyor.
Ring: Bir çeşit akıllı zil olan Ring ile evinize kimin
uğradığını evinizde olmadığınız zamanlarda bilmenize
yardımcı oluyor. Bu ürün Amazon tarafından 1 milyar
dolar civarında bir fiyata satın alınmış ve üzerinde
gelişmelere devam edilmektedir.

İlerleyen zamanlarda daha optimize edilmiş ve kullanımı
daha da basitleştirilmiş olacak olan IoT cihazlar şimdiden
hayatımızın bir parçası haline gelmeye başlamış
durumda.
Kimi görüşlerce makinelerin ve elektronik cihazların
insan hizmetine girmesi, günlük hayatımızı oldukça
kolaylaştırması insanları tembelleştirmesi gibi bir yanı
olduğu düşüncesi olsa da inanılmaz bir zaman, enerji
ham madde ve para tasarrufuyla karşımıza çıkan IoT
cihazlar aslında ne kadar çok pozitif niteliğe sahip
olduğunu gözler önüne seriyor. İnternet artık bizim
bir parçamız diyebiliriz ve nesnelerin interneti de artık
hayatımızın bir parçası olmaya aday.
Sektörüm Dergisi Haber Araştırma Servisi
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SARI SAYFALAR
SONGÜL AYDINLATMA

VİNÇSER

MERSES ELEKTRONİK

Avize imalatı yapan firmamızda
çalışmak üzere torna fireze ustası
alınacaktır

Gezer köprülü ve tavan vinci
imalatı yapan firmamıza elektrikli
vinç imalatında daha önce çalışmış
ve vinç elektrik aksamından
anlayan eleman arıyoruz

Firmamızda görevlendirilmek
üzere elektrik teknisyeni veya
teknikeri elemanı ihtiyacımız
vardır. En az lise mezunu, elektrik
işinden anlayan yaptığımız iş
için deneyimli ya da deneyimsiz
elemanlar alınacaktır.

Fatih SONGÜL /0212 609 25 25

S. USANMAZ /0216 364 64 18

Soner YILMAZ / 0232 250 92 11

SEÇKİN ELEKTRİK

CNC SİSTEM

NİTROMAK SERVİS

En az Lise mezunu, Güvenilir,
sorumluluk sahibi, B sınıfı sürücü
ehliyetine sahip, SRC2 / SRC4
ve Psiko teknik belgesine sahip,
esnek çalışma saatlerine uyum
sağlayabilecek, erkek adaylar
için askerliğini tamamlamış olan
eleman alınacaktır.

Cnc Kontrol Ünitelerinin elektronik
ekipmanları, kontrol ve servo
motor sistemleri alanında tercihen
en az 2 yıl tecrubeli, İyi derecede
İngilizce konuşabilen, Askerlik
hizmetini tamamlamış, İstanbulAnadolu yakasında ikamet eden,
Sürücü belgesine sahip, seyahat
engeli bulunmayan,

En az liselerin elektrik
bölümünden mezun yada mesleki
yeterlilik belgesine sahip olan,
mekanik sistemler konusunda
bilgi sahibi, elektrik tesisat montajı
ve pano imalatı konusunda
deneyimli, ekip çalışmasına
yatkın, pozisyona uygun oluşması
durumunda sizinle iletişime
geçilecektir.

Orçun SELİMOĞLU /0212 238 25 94

Arzu DÖNMEZ / 0216 527 84 09

Gökhan ZOR / 0232 325 90 90

BAŞ AYDINLATMA

ENERJİ AYDINLATMA

ACAR AYDINLATMA

Aydınlatma armatürü üreten
fabrikamızda, montaj bölümü
için vasıfsız eleman aramaktayız.
asgari ücret + yol+yemek verilir.
Montaj bölümünde çalışma
saatleri hafta içi 07:30-17:30. İş
yoğunluğuna göre, 18:00-20:00
arası ve Cumartesi günü mesai
olmaktadır. Genelde işlerimiz
yoğun olmaktadır.

Ön muhasebe bölümünde
çalışacak bayan muhasebe
elemanı aranmaktadır.
Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa/Küçükköydeki
firmamız için, e-ticaret sektöründe
faaliyet gösteren firmamız
için, bilgisayar ve ofis gereçleri
kullanımına hakim, güler yüzlü,
iletişim yeteneği yüksek, ofis
çalışma elemanları alınacaktır.

Fatih ÇELİK / 0212 671 84 10

Nedim POLAT / 0342 215 02 79

Emine KOYUTÜRK/0212 320 16 48
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TEM ELEKTROMEKANİK

INTELLI PANO

Egs Şirketler Grubu bünyesinde:
Şantiye ve fabrikalarda çalışacak
Tercihen Nilüfer ilçesinde
ikamet eden, Askerlik ile ilişiği
olmayan (Usta ve Kalfalar İçin)
Tercihen B sınıfı ehliyetli aktif
araç kullanabilen Elektrik ustası/
Elektrik Kalfası alınacaktır.

Liselerin ilgili bölümlerinde
öğrenci takım çalışmasına
yatkın uyumlu, iletişimi kuvvetli,
öğrenmeye açık stajyer deneyimi
edinmek isteyen adayların
başvurularını bekliyoruz

Meslek lisesi veya meslek
yüksek okulları elektrik bölümü
mezunu tercihen elektrik panoları
konusunda deneyimli, elektrik
projelerini okuyabilen ve projeye
göre kablo bağlantıları yapabilen
askerliğini yapmış personel
alınacaktır.

Gökhan KELEŞ / 0224 453 51 72

N. ÇAVUŞOĞLU / 0288 502 20 39

Murat ILBUĞA / 0322 346 55 77

YÜCEL KAUÇUK

FENİKS ELEKTRİK

BURAK ELEKTRİK

Meslek yüksek okulu veya
meslek lisesi, elektrik / elektronik
veya endüstriyel otomasyon
bölümlerinden mezun, elektrik
ve elektronik kumanda bilgisi iyi,
bu alanda min. 5 yıl tecrübeli ekip
çalışmasına yatkın, erkek adaylar
için askerliğini yapmış İzmir’de
ikamet eden eleman arıyoruz

Finans işlemlerinin muhasebe
girişlerini yapabilecek, banka,
çek senet bakiye mutabakatlarını
sağlayabilecek, çek senet giriş
çıkış işlemleri takib edebilecek,
aylık BA-BS mutabakatlarını
yapabilecek ve genel muhasebe
ile ilgili diğer konulara destek
verecek eleman alınacaktır

Firmamızın taahüdü altında
bulunan T.M’ lerinde bakım ve
montaj olarak fabrika tesisatlarını
yapabilen eleman alınacaktır

Gizem GÜRBÜZ / 0232 257 54 76

Semih DAŞGIN / 0544 656 22 32

Bülent LEVENT / 0232 254 05 92

EGS MÜHENDİSLİK

TUTKU ELEKTRİK

ENERTEST ENERJİ

NACAR KABLO

Bursa şantiyelerimizde çalışacak;
elektrik konusunda bilgili ve
deneyimli, veya yetiştirilmek üzere
askerliğini yapmış veya tecilli,
Bursa’da ikametgah eden,
erkek personel alınacaktır.

Osmangazi EDAŞ’a bağlı
bölgelerde Scada pano montajı
işlerinde çalışacak , seyahat engeli
bulunmayan elektrik teknikeri
/ teknisyenleri aranmaktadır

Firmamız Bünyesinde İstihdam
edilmek üzere; Plastik Enjeksiyon
Boru üretiminde tecrübesi olan,
kalıp söküp takma kabiliyeti olan,
makine envanterlerine hakim,
Tercihen; 25-40 yaş aralığında,
Esenyurt, Hadımköy, B. Çekmece
ve Beylikdüzü ilçelerinde olan,
Çalışma Arkadaşları Aramaktayız.
Maaş+Yemek+SGK+Mesai

Yavuz BAYDAR / 0224 255 04 00

Saniye KARATAŞ / 0312 473 61 11

R. Burak NACAR / 0212 224 40 60

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ;
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İHALE ŞEHRİ

Sektörüm Dergisi

İŞİN ŞEHRİ

KURUM ADI

İŞİN MAHİYETİ

TARİH

14.01.2020 10:30

Adana

Adana

Seyhan Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

Adana - Seyhan İlçe Belediyesi Elektrik Enerjisi Temini İşi

Ankara

Ankara

Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Kfw İle İşbirliği Kapsamında Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Atölyelerine Ekip- 27.01.2020 14:00
man Alımı (Anaokulu Ekipmanları, Elektrikli Cihazlar Ve Mobilyalar)

Ankara

Ankara

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
(Tcdd) Yht Bölge Müdürlüğü

Serbest Piyasadan Aktif Elektrik Enerjisi Satın Alınması İşi

24.01.2020 14:00

Ankara

Ankara

Edok K.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları

Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

22.01.2020 10:00

Ankara

Ankara

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Ankara Üniversitesi

34 Ay Süreli 85000000,00 Kwh Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

21.01.2020 09:30

Ankara

Ankara

Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Kfw İle İşbirliği Kapsamında Güzellik Ve Saç Bakım Atölyelerine Ekipman
17.01.2020 14:30
Alımı (Güzellik Ve Saç Bakım Ekipmanları, Mobilyalar Ve Elektrikli Cihazlar

Ankara

Ankara

Zh.brl.ok. Ve Eğitim Tüm. K.lığı Milli Savunma
Bakanlığı Msb Bağlıları

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

15.01.2020 10:00

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Diğer Özel
Bütçeli Kuruluşlar Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Elektrik Enerjisi Mal Alım İşi
İş Yurtları Kurumu

14.01.2020 14:00
14.01.2020 10:00

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Antalya

Antalya

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Akdeniz Üniversitesi

10 Aylık (01/03/2020-31/12/2020) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Bursa

Bursa

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü(Dhmi) Bursa Yenişehir Hava Alanı
Müdürlüğü

Dhmi Bursa Yenişehir Havalimanı Ve Bağlı İstasyonları İçin Serbest Piyasa16.01.2020 11:00
dan Elektrik Enerjisi Alımı

Bursa

Bursa

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi

15.01.2020 14:00

Bursa

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su Ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Buski)

2020 Yılı Son Kaynak Tedarik Tarifesi Elektrik Enerjisi Alım İşi

13.01.2020 11:00

Diyarbakır

Diyarbakır

Bölge Müdürlüğü-9.Bölge Diyarbakır Diğer
Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

Gaziantep – Şanlıurfa Otoyolu Elektrik Tesisleri Ve Akıllı Ulaşım Sistemleri
28.01.2020 10:00
Bakımı Onarımı Ve Takibi İşi

Gaziantep

Gaziantep

Gaziantep Su Ve Kanalizasyon İdaresi (Gaski)
Genel Müdürlüğü

Gaski-2 Tm, Gölbaşı Tm, Mizmilli Pompa İstasyonu, Merkez Atıksu Arıtma
21.01.2020 14:00
Tesislerinin Kullanacağı Enerji İhtiyacını Karşılamak Üzere Serbest
Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi Satın Alım İşi

Hatay

Hatay

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü(Dhmi) Hatay Hava Alanı Müdürlüğü

Hatay Havalimanı Müdürlüğü 2020 Yılı Elektrik Enerjisi Satın Alınması İşi 24.01.2020 14:00

Hatay

Hatay

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü

Serbest Piyasadan 5500000 Kw/H Elektrik Enerjisi Alımı

İstanbul

İstanbul

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Ve İşletme
İştirakler Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi

İstanbul

İstanbul

Kağıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İstanbul

İstanbul

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
(Dhmi) Atatürk Hava Limanı Başmüdürlüğü
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2020 Yılı Elektrik Enerjisi Mal Alımı İşi

Serbest Piyasadan Elektrik Alımı

17.01.2020 10:00

17.01.2020 15:00
23.01.2020 10:00
16.01.2020 10:30
16.01.2020 14:00

Sektörüm Dergisi

İHALE ŞEHRİ

İŞİN ŞEHRİ

KURUM ADI

İŞİN MAHİYETİ

İHALELER

TARİH

Tek Zamanlı Elektrik Enerjisi

16.01.2020 10:00

İstanbul

İstanbul

Sgk İstanbul İl Müdürlüğü

İstanbul

İstanbul

İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü

İdaremize Ait Serbest Tüketici Durumundaki Tesisler İçin Elektrik Enerjisi 14.01.2020 10:00
Temini

İzmir

İzmir

Eshot Genel Müdürlüğü Mal Alım İhaleleri Şube
Müdürlüğü

2020 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Satın Alınması

14.01.2020 13:30

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yüksek Öğretim
Kurumları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2020 yılı Elektrik Enerjisi Alımı

21.01.2020 10:00

Kahramanmaraş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Kahramanmaraş Dhmi) Kahramanmaraş Hava Alanı Müdürlüğü
ELEKTRİK ENERJİSİ

14.01.2020 10:30

Kırklareli

Kırklareli

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin 12 Aylık İhtiya14.01.2020 11:00
cı olan 13508200 kWh Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Kocaeli

Kocaeli

Göl.bk.onr.is.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb
Bağlıları

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Konya

Konya

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Elektrik enerjisi alımı
Dhmi) Konya Hava Alanı Müdürlüğü

14.01.2020 14:00

Kütahya

Kütahya

Hv.er Eğt.tug.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb
Bağlıları

2 Kısım 10 Kalem Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

14.01.2020 14:00

Kütahya

Kütahya

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

DPU Rektörlük ve bağlı birimleri için elektrik

14.01.2020 10:30

Malatya

Malatya

Turgut Özal Tıp Merkezi Uyg. Ve Araştırma Hastanesi
Yükseköğretim Kurumları İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi İçin Serbest Piyasadan
Elektrik Enerjisi Alımı

21.01.2020 10:00

Manisa

Manisa

Kula Belediyesi

Elektrik Enerjisi Satın Alınması

13.01.2020 11:00

Mardin

Mardin

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(- DHMİ Mardin Havalimanı Müdürlüğü 2020 Yılı Serbest Piyasadan
Elektrik Enerjisi Alımı
Dhmi) Mardin Hava Alanı Müdürlüğü

17.01.2020 14:00

Muğla

Muğla

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

2020 Yılı 11 Aylık Elektrik Enerjisi Alımı

20.01.2020 10:00

Muğla

Muğla

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Dhmi) Muğla Milas Bodrum Hava Limanı
Başmüdürlüğü

ELEKTRİK

15.01.2020 14:00

Muğla

Muğla

Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

2020 Yılı (Mart-Aralık) Elektrik Enerjisi Alımı

14.01.2020 10:30

Ordu

Ordu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Elektrik Enerjisi Alımı
Dhmi) Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü

15.01.2020 10:00

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Şanlıurfa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Şuski Genel Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Serbest Piyasadan Tam
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi Satın Alımı İşi

23.01.2020 11:00

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Şanlıurfa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi Satın
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Alım İşi

23.01.2020 10:00

Trabzon

Trabzon

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(- DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü ve Bağlı İstasyonlara 2020 yılı 21.01.2020 14:00
Dhmi) Trabzon Hava Limanı Başmüdürlüğü
için serbest piyasadan elektrik enerjisi

21.01.2020 10:30
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İhtiyacınız olan

üçüncü bir göz

Bir şirket büyümeyi hedefler, hedeflerini belirler, yola çıkar... ,
Hedefleri doğrultusunda ilerler, güzel başarılar elde eder...
Gece gündüz çalışır... çalışır... çalışır... sıra neticeye gelir...
Yapılan yatırımların neticesi, uzayan mesai sonuçlarL.,
Gelmeyen ödemeler, kırılan çekler, yetişemeyen Q,9�rnil�_r•:•·
Hepsi birbirine girer, hesabını y�p�rrıazsın, adırrrataiij_�_z.şın...
Bütçe planı belirlenemez, yatırımiar geride kalır,
Kalkınmaya yönelik çalışmalar kalır, derken ...
Hepsi birbirine girer, kargaşada kalırsınız.
Bu durum herkesin başına gelir.. İhtiyacınız olan üçüncü bir göz.
Aldığınız riskleri analiz eder, bütçe planlarını, atacağınız adımları belirler,
Gelecekte karşınıza çıkacak engellerin oluşmaması için tedbirler öneririz.
Turgut Özal Bulvarı, Bayram Sk. İlhan Apt. B/A Blok No:2 Büyükçekmece / İSTANBUL
• T 0212 882 16 62 • E hikmetbaydar@3-goz.com • W www.3-goz.com
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NOVSEN RÖPORTAJ
NOVSEN ÜRÜN KATALOĞU

NOVSEN ELEKTRİK VİDEO
GOLD FİRMA DİJİTAL REKLAM SAYFASI

Görevimiz Yenilikçilik

Geniş ürün gamı ve uluslararası markalar ile çözümler.
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VIP DİJİTAL TANITIM SAYFASI

RÖPORTAJ

••Kablosuz
aydınlatma
kontrol
sistemleri. ff
"Oliptek Akıllı Şehir Aydınlatma
Sistemleri" yollar, park ve
bahçeler, okullar, hastaneler,
fabrikalar vb alanlardaki
aydinlatma armatürlerinin toplu
olarak, gruplanarak veya tek tek
kontrol edilmesini sağlar.
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Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

@liptek

Detaylı Bilgi İçin
info@oliptek.com

+90 212 278 44 05

www.oliptek.com

Yeşilce Mah. Yıldız Sk. No: 1/D
Seyrantepe / Kağıthane / İstanbul
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Dünya İçin üretiyoruz!
Sektörde temsil ettiğimiz misyonumuzla yeni yaşımızı değerli ekibimiz
ve iş ortaklarımızla birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Vizyonumuz ve kaliteli hizmetimizle, sektörümüzdeki
yolculuğumuza sizlerden aldığımız güçle devam ediyoruz.
Daima İleri...
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